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1. CONCEPTES DE CÀLCULS PREVIS 

 
BIGUES 
 
Per al càlcul de les reaccions en els diferents punts d l’estructura, sobretot per a les parets de càrrega, s’ha fet 
servir el concepte de biga contínua, de dos i tres trams (amb una i dues càrregues repartides). A continuació 
s’exposa el concepte de cadascuna per a després poder donar pas al càlcul en sí. 
 
Biga contínua de dos trams 

 
Càlcul del moment en el punt 2 

El moment en el punt 2 és 

��� = −��� + �		�� · ��            �� = �� + �		� · ��            ��� = −�� 

�� = �
� 

Barra 1-2 

��� = 0            ��� = �� · ����
8  

Barra 2-3 

�� = 0            �� = �� · ���
8  

 
 

A partir d’aquí, obtenim el vector 

� = 0 − �− ���+��� =  ���−�� = ��8 · ����� − ��� � 

La rigidesa és 

� = �		�� + �		� = 3 · ��
��� + 3 · ��

�� = 3 · �� · � 1
��� + 1

��� 

Finalment obtenim 

��� = − �� · ����
8 + �� · ����� − ��� �

8 · ��� · � 1��� + 1��            �� = �� · ���
8 + �� · ����� − ��� �

8 · �� · � 1��� + 1��  

Càlcul de les reaccions 

!�� = �� · ���2 − ����� 

!�� = �� · ���2 + ����� 

!� = �� · ��2 + ���� 

!� = �� · ��2 − ���� 

 

Biga continua de tres trams 

 

Els moments en el punts 2 i 3 són 

��� = −��� + �		�� · ��            �� = �� + �		� · �� + �		�# · �            ��� = −�� = �� 

�� = −�� + �		�# · �� + �		� · �            �$ = �$ + �		$ · �            �� = −�$ = � 

 
Barra 1-2 

��� = 0            �� = �� · ����
8  

 
Barra 2-3 

�� = �% · ���
12 = −�� 

 
Barra 3-4 

�$ = 0            �$ = �% · �$�
8  

 
 

&���' = (00) − (−��� + ��−�� + �$)            �� = ��� − ��            � = �� − �$ 

&���' = *�		�� + �		� �		�#
�		�# �		� + �		$+ · &���'            (��� − ���� − �$) = �� ·

,-
-.

3
��� + 4

��
2

��2
��

4
�� + 3

�$01
12 · &���' 

Càlcul de les reaccions 

!�� = �� · ���2 − ����� 

!�� = �� · ���2 + ����� 

!� = �% · ��2 + �� − ��34  

!� = �% · ��2 + � − ����  

!$ = �% · �$2 + ��$ 

!$ = �% · �$2 − ��$ 
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NUSOS DE LES FÀBRIQUES (excentricitats i tensions)

Nus extrem sense tram superior 

 
 
 
 
Nus interior sense tram superior

 

 

Nus extrem amb tram superior 

Moment flector al nus 

� = 5 · 6 · � · �� 

5 = 7� + 7�
16 
 �7� � 7� � 7� 

7� � �9�: 
 �9�:
;9�:

;            7� �
Excentricitat 

= � =# 
 > 

=′� � @�
2 � A�

2 
 6 
 B � @�
2 � C

=′� � @�
2 � A�

2 
 6 
 B � @�
2 � C

> � �
A� 
 =′� � A� 
 =′�

 

 

 

excentricitats i tensions) 

 

 

Excentricitat 

= � 0.25 
 @ 

Secció eficaç 

F � 2 
 �@
4� 
 6 

Tensió 

B � GH
F  

Nus interior sense tram superior 

 

Excentricitat 

= � 0.25 
 @ 
 A� � A�
A� � A�

 

Secció eficaç 

F � 2 �@
2 � =� 6 � �@ � 2=�6 

Tensió  

B � G
F  

� �%I:J 
 �%I:J
;%I:J

;            7 � �K:LM�N 
 �K:LM�N
�K:LM�N

 

COPQRLS:L � GQ�LRN
2 
 6 
 B  

COPQRLS:L � GQ�LRN � !
2 
 6 
 B  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nus interior amb tram superior

Tensió 

B� �

B� �
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Tensió  

B� � �@�

B� � �@�

Nus interior amb tram superior 

Moment flector al nus

� � 5 
 6
5 � 16
7� � �9�:

7� � �K:LM�N

 

Excentricitat

= � =# 
 >
=′� � @�

2 �

=′� � @�
2 �

> � A� 
 =
Tensió  

� A�
�@� � 2 
 =�� 
 6 � COPQRLS:L � GQ�LRN

�@� � 2 
 =�� 
 6  

� A�
�@� � 2 
 =�� 
 6 � COPQRLS:L � GQ�LRN � !HLRN�

�@� � 2 
 =�� 
 6
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A�
� � 2 
 =�� 
 6 � COPQRLS:L � GQ�LRN

�@� � 2 
 =�� 
 6  

A�
� � 2 
 =�� 
 6 � COPQRLS:L � GQ�LRN � !

�@� � 2 
 =�� 
 6  

Moment flector al nus 

6 
 ��� 
 ��� � �� 
 ���� 

7� � 7�

 �7� � 7� � 7� � 7%� 

9�: 
 �9�:
;9�:

;                   7� � �%I:J 
 �%I:J
;%I:J

 

K:LM�N 
 �K:LM�N
�K:LM�N�

;            7% � �K:LM�N 
 �K:LM�N
�K:LM�N�

 

Excentricitat 

> 

� A�
2 
 6 
 B � @�

2 � COPQRLS:L � GQ�LRN
2 
 6 
 B  

� A�
2 
 6 
 B � @�

2 � A� � !HLRN� � !ROT
2 
 6 
 B  

�
=′� � A� 
 =′�

 

HLRN� � !ROTPRLL�
� 6  
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COMPROVACIONS  A LES FÀBRIQUES (vinclament i tensió admissible) 

Càlcul de les diferents excentricitats  

=9 = =�;                      =U = =� 

on e2 és positiu si va la mateixa direcció que e1, i negatiu si va en direcció contrària 

Valors auxiliars 

=O = =9 + =U2 ;           =H = =9 − =U2  

Excentricitat per deformació 

=Q = V · �@ + 1.8 · =O� 

on η és l’excentricitat unitària de vinclament 

 

Influencia de l’excentricitat de càrregues 

W = =H2 · =Q            
Excentricitat de vinclament ef =K = =9                                        XY W ≥ 1  

=K = =9 + =Q · �1 − W��           XY W < 1  
 

Tensions 

Secció eficaç 

F′ = \@� − 2 · =K] · 6�;                    6� = 1 �=^_= 

Tensió en el punt 

B = G′
F′                 

N’ és la tensió a la base de la paret 
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2.  ANÀLISI DE LA SEGURETAT ESTRUCTURAL  

Conèixer l’estat en que es troba l’estructura existent és important a l’hora de fer-hi reformes. A continuació 

s’exposa un càlcul estructural a on es comprova l’estat d’aquest i així determinar la seva seguretat. 

La determinació de les accions s’ha portat a terme d’acord a la norma NRE AEOR i en base a aquesta normativa 
s’han avaluat les accions gravitatòries, les sobrecàrregues d’ús i de neu. 
 

2.1 COMPROVACIÓ DE LES PARETS DE CÀRREGA 

 

La part d’estructura que ens interessa és la següent: 

 
 

Esquematitzant, obtenim: 

 
 

2.1.1 Accions  

 

Pes de la paret de bloc de formigó    218 Kg/m2 

 Pes de la paret de bloc de marès  365.5 Kg/m2 

 Pes de les teules   50 Kg/m2 

 Pes de capa compressió 3 cm  75 Kg/m2 

Pes de capa compressió 5 cm  125 Kg/m2  

Pes d’acabat    60 Kg/m2   
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- Càrregues repartides  
Tram 1-2-3 

N = Forjat + Capa morter+ Teules + Ús 
N =95 + 75 + 50 + 100 = 320 Kg/m 

Nd = Coef. x ( Forjat + Capa morter+ Teules ) + Coef. ( Ús ) 
Nd =1.35 x (95 + 75 + 50 ) + 1.5 x 100 = 447 Kg/m 

Tram 4-5-6 
N = Forjat + Capa morter+ Ús 

N =155 + 125 + 100 = 380 Kg/m 
Nd = Coef. x ( Forjat + Capa morter ) + Coef. ( Ús ) 

Nd =1.35 x ( 155 + 125 ) + 1.5 x 100 = 528 Kg/m 
Tram 6-7 

N = Forjat + Capa morter+ Acabat + Ús 
N =155 + 125 + 60 + 100 = 440 Kg/m 

Nd = Coef. x ( Forjat + Capa morter+ Acabat ) + Coef. ( Ús ) 
Nd =1.35 x (155 + 125 + 60 ) + 1.5 x 100 = 609 Kg/m 

 
- Càrregues puntuals 

Paret de bloc de formigó  
N = 218 Kg/m  Nd = 218 x 1.35 = 294.3 Kg/m 
N =218 x 1.9 = 414.2 Kg/m Nd = 414.2 x 1.35 = 559.2 Kg/m 
N =218 x 3.7 = 806.6 Kg/m Nd = 806.6 x 1.35 = 1088.9 Kg/m 

Paret de marès 
N = 1005 Kg/m  Nd = 1005 x 1.35 = 1357 Kg/m 

 
 

2.1.2 Reaccions en els diferents punts de l’estructura  

Per a dur a terme el càlcul, s’ha portat a terme la següent simplificació: 

 
 
Tram 1-2-3 

 

Càlcul de les reaccions 

C� = !�� 

C� = !�� + !� 

C = !� 
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Reaccions no majorades 

 
Reacció vertical en el punt 1: 399.88 Kg 
Reacció vertical en el punt 2: 1300.25 Kg 
Reacció vertical en el punt 3: 379.88 Kg 
 
Reaccions majorades 

 
Reacció vertical en el punt 1: 558.58 Kg 
Reacció vertical en el punt 2: 1816.28 Kg 
Reacció vertical en el punt 3: 530.64 Kg 
 

Tram 4-5-6-7 

 
Càlcul de les reaccions 

C$ = !$3 + C� + G%I:J 

C3 = !3$ + !34 + C� + G%I:J 

C4 = !43 + !4` + C + G%I:J 

C` = !̀ 4 + G%�L�U� 
 

Reaccions no majorades 

 
Reacció vertical en el punt 4: 1299.03 Kg 
Reacció vertical en el punt 5: 3043.67 Kg 
Reacció vertical en el punt 6: 2423.25 Kg 
Reacció vertical en el punt 7: 850.65 Kg 
 
 
 
 
 

Reaccions majorades 

 
Reacció vertical en el punt 4: 1791.45 Kg 
Reacció vertical en el punt 5: 4223.44 Kg 
Reacció vertical en el punt 6: 3347.73 Kg 
Reacció vertical en el punt 7: 1169.64 Kg 
 

Punts 8-9-10-11 

 
 Ca = C$ + G%I:J              Cb = Ca + G9�LRO    
C�c = C3 + G%I:J            C�� = C4 + G%I:J     
 

Reaccions no majorades 

 
Reacció vertical en el punt 8: 1517.03 Kg 

Reacció vertical en el punt 9: 2522.03 Kg 
Reacció vertical en el punt 10: 3850.27 Kg 
Reacció vertical en el punt 11: 3229.85 Kg 
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Reaccions majorades 

 
Reacció vertical en el punt 8: 2085.75 Kg 
Reacció vertical en el punt 9: 3442.75 Kg 
Reacció vertical en el punt 10: 5312.34 Kg 
Reacció vertical en el punt 11: 4436.63 Kg 
 
2.1.3 Comprovació de tensions en els nusos  

Dades a tenir en compte: 

- Fàbrica de bloc de formigó 
Resistència de càlcul: 1 N/mm2 
Mòdul d’elasticitat del mur: 1250 N/mm2 
Moment d’inèrcia: 666.7 x 106 mm4 

- Fàbrica de bloc de marès 
Resistència de càlcul: 0.7 N/mm2 

- Forjats 
Mòdul d’elasticitat: 25000 N/mm2 
Moment d’inèrcia: 1302.1 x 106 mm4 

 
Nus 1 
Excentricitat 

= = 0.25 · 200 = 50 �� 

Secció eficaç 

F = 2 · �200
4 � · 100 = 10000 ��� 

Tensió 

B = 5585.8
10000 = 0.56 N mm�⁄ ≤ 1 N mm�⁄           hi 

 

Nus 2 

Excentricitat 

= = 0.25 · 200 · 9165.2 − 8997.6
18162.8 = 0.46 mm 

 

 

Secció eficaç 

F = 2�100 − 0.46�1000 = 199077 ��� 

Tensió  

B = 18162.8 
199077 = 0.1 N mm�⁄ ≤ 1 N mm�⁄           hi 

 

Nus 3 

Excentricitat 

= = 0.25 · 200 = 50 �� 

Secció eficaç 

F = 2 · �200
4 � · 100 = 10000 �� 

Tensió 

B = 5306.4
10000 = 0.53 N mm�⁄ ≤ 1 N mm�⁄           hi 

 

Nus 4 
Moment flector al nus 

� = 0.0039 · 1 · 5.29 · 3.3� = 0.22 ��l 

5 = 0.0039 

7� = 2252.36 · 10a;               7� = 4386.18 · 10a 

7  = 98643.94 · 10a 

Excentricitat 

=� = 100 − 11177.81
2 · 1000 · 2 = 94.41 �� 

=� = 100 − 17914.46
2 · 1000 · 1 = 89.57 �� 

> = 225
11.18 · 94.41 + 17.91 · 89.57 = 0.084 

=� = 0.084 · 94.41 = 7.91 �� 

=� = 0.084 · 89.57 = 7.63 �� 

Tensió  

B� = 11177.81
�200 − 15.81� · 1000 = 0.06 N mm�⁄ ≤ 1 N mm�⁄           hi 

B� = 17914.46
�200 − 15.26� · 1000 = 0.1 N mm�⁄ ≤ 1 N mm�⁄              hi 

 
Nus 5 

Moment flector al nus 

� = 0.002 · 1 · 5.28 · �3.3� − 3.2�� = 0.0069 ��l 

5 = 0.002 

7� = 2252.36 · 10a;               7� = 4386.18 · 10a 

7� = 98643.94 · 10a;           7% = 101736.56 · 10a 
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Excentricitat 

=′� = 100 − 23754.81
2 · 1000 · 1 = 88.12 �� 

=′� = 100 − 42234.36
2 · 1000 · 1 = 78.88 �� 

> = 6.86
23.75 · 88.12 + 42.23 · 78.88 = 0.0013 

=� = 0.0013 · 88.12 = 0.11 �� 

=� = 0.0013 · 78.88 = 0.1 �� 

Tensió  

B� = 23754.81
�200 − 0.22� · 1000 = 0.12 N mm�⁄ ≤ 1 N mm�⁄           hi 

B� = 42234.36
�200 − 0.2� · 1000 = 0.21 N mm�⁄ ≤ 1 N mm�⁄              hi 

 
Nus 6 

Moment flector al nus 

� = 0.002 · 1 · �5.28 · 3.2� − 6.09 · 3.65�� = 0.056 ��l 

5 = 0.002 

7� = 2.25 · 10��;                  7� = 4.39 · 10�� 

7� = 101.74 · 10��;            7% = 89.18 · 10a 

Excentricitat 

=′� = 100 − 10898.38
2 · 1000 · 1 = 94.55 �� 

=′� = 100 − 33477.31
2 · 1000 · 1 = 83.26 �� 

> = 56.35
10.90 · 94.55 + 33.48 · 83.26 = 0.015 

=� = 0.015 · 94.55 = 1.40 �� 

=� = 0.015 · 83.26 = 1.23 �� 

Tensió  

B� = 10898.38
�200 − 2.80� · 1000 = 0.06 N mm�⁄ ≤ 1 N mm�⁄           hi 

B� = 33477.31
�200 − 2.46� · 1000 = 0.17 N mm�⁄ ≤ 1 N mm�⁄           hi 

Nus 9 

Tensió  

B = 20857.46
1000 · 240 = 0.09 ≤ 0.7 N mm�⁄           hi 

 
Nus 10 

Tensió  

B = 53123.36
1000 · 200 = 0.27 ≤ 1 N mm�⁄           hi 

 
Nus 11 

Tensió  

B = 44366.31
1000 · 200 = 0.22 ≤ 1 N mm�⁄           hi 

 

2.1.4 Comprovacions (vinclament i tensió admissible) 

Paret 1-4 

=9 = 50;                =U = −7.91 

Valors auxiliars 

=O = 21.05;            =H = 28.96 

Excentricitat per deformació 

=Q = 0.054 · �200 + 1.8 · 21.05� = 12.85 

Influencia de l’excentricitat de càrregues 

W = 28.96
2 · 12.85 = 1.13 

Excentricitat de vinclament ef =K = 50 

Tensions 

Secció eficaç 

F# = �200 − 2 · 50� · 1000 = 100000 

Tensió en el punt 

B = 11177.81
100000 = 0.11 N mm�⁄ ≤ 1 N mm�⁄           hi 

 

Paret 2-5 

=9 = 0.46;                =U = −0.11 

Valors auxiliars 

=O = 0.175;            =H = 0.285 

Excentricitat per deformació 

=Q = 0.054 · �200 + 1.8 · 0.175� = 10.82 

Influencia de l’excentricitat de càrregues 

W = 0.285
2 · 10.82 = 0.013 

Excentricitat de vinclament ef 

=K = 0.46 + 10.82 · �1 − 0.013�� = 11 

Tensions 

Secció eficaç 

F# = �200 − 2 · 11� · 1000 = 178000 

Tensió en el punt 

B = 23754.81
178000 = 0.13 N mm�⁄ ≤ 1 N mm�⁄           hi 
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Paret 3-6 

=9 = 50;              =U = −1.40 

Valors auxiliars 

=O = 24.3;            =H = 25.7 

Excentricitat per deformació 

=Q = 0.054 · �200 + 1.8 · 24.3� = 13.16 

Influencia de l’excentricitat de càrregues 

W = 25.7
2 · 13.16 = 0.98 

Excentricitat de vinclament ef =K = 50 

Tensions 

Secció eficaç 

F# = �200 − 2 · 50� · 1000 = 100000 

Tensió en el punt 

B = 10898.39
100000 = 0.11 N mm�⁄ ≤ 1 N mm�⁄           hi 

 

Paret 5-10 

=9 = 0.1            =U = 0 

Valors auxiliars 

=O = 0.05             =H = 0.05 

Excentricitat per deformació 

=Q = 0.145 · �200 + 1.8 · 0.05� = 29.01 

Influencia de l’excentricitat de càrregues 

W = 0 

Excentricitat de vinclament ef =K = 0.1 + 29.01 = 29.11 

Tensions 

Secció eficaç 

F# = �200 − 2 · 29.11� · 1000 = 141780 

Tensió en el punt 

B = 53123.4
141780 = 0.37 N mm�⁄ ≤ 1 N mm�⁄           hi 

 

Paret 6-11 

=9 = 1.23            =U = 0 

Valors auxiliars 

=O = 0.62             =H = 0.62 

Excentricitat per deformació 

=Q = 0.145 · �200 + 1.8 · 0.62� = 29.32 

 

Influencia de l’excentricitat de càrregues 

W = 0 

Excentricitat de vinclament ef =K = 1.23 + 29.32 = 30.55 

Tensions 

Secció eficaç 

F# = �200 − 2 · 1.23� · 1000 = 138900 

Tensió en el punt 

B = 44366.3
138900 = 0.32 N mm�⁄ ≤ 1 N mm�⁄           hi 

 

2.2 PORTIC DEL PORXO EST 

 
L’esquema de l’estructura és el següent 

 
 

Simplificant, obtenim: 
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La càrrega repartida utilitzada és l’obtinguda en el punt 7 de l’anterior esquema 

 
Reacció vertical en el punt 1: 1445.51 Kg 
Reacció vertical en el punt 2: 4353.81 Kg 
Reacció vertical en el punt 3: 4303.06 Kg 
Reacció vertical en el punt 4: 1418.57Kg 
Moment en el punt 2: 1598.51 mKg 

Moment en el punt 3: 1566.82 mKg 

 

2.2.2 Càlcul de les accions en els pilars 

Càrrega 

Nd  = 4353.81 Kg = 43.54 KN 

Moment 

M = 1598.51 mKg = 16 mKN 

Càlcul 

Resistències de càlcul dels materials 

fcd = 25000/1.5 = 16670 KN/m2 

fyd = 40/1.15 = 34.78 KN/cm2 

Els esforços reduïts valen: 

υ =  GHnJ · oJH =  43.54
0.22p0.22 · 16670 = 0.054 

μ =  �HnJ · r · oJH =  16
0.22p0.22 · 0.22 · 16670 = 0.090 

Trobem que: 

Per a  ν = 0.054   i   μ = 0.090 ,    ω = 0.20 

Obtenim la capacitat mecànica de l’acer i la quantitat d’acer 

Us = 0.20 x 0.22*0.22·16670 = 161.37 KN  

 

Se sap que l’acer utilitzat és de 4Ø14 mm o 4Ø16 mm, lo que és igual a una capacitat mecànica d’entre 

214.17 KN a 279.74 KN, Compleix 

 

2.3 FONAMENTS 

Considerem: 

- Una tensió admissible del terreny de 2.5 Kg/cm2  

- Una sabata d’amplada de 50 centímetres (superfície 50 x 100 cm) 

- La càrrega de 3850.27 Kg/m com a referència 

Q = 3850.27 x 1 = 3850.27 Kg 

T = Q/S = 3850.27 /5000 = 0.77 Kg/cm2  < 2.5 Kg/cm2  Compleix 

2.4 CONCLUSIONS 

Després de tots els càlculs realitzats, es verifica que l’estructura es troba en condicions més que 

acceptables. Amb aquest fet, juntament amb l’observació prèvia, s’arriba a la conclusió de que l’estructura 

existent es troba en condicions per a poder dur-hi a terme els canvis que es pretenen. 
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3. SISTEMA ESTRUCTURAL NOU 

Esquema de l’estructura.  

 

 
3.1 ACCIONS  

Les accions estructurals que s’han considerat són les següents: 
Accions permanents 
 Forjats (unidireccional, llum fins a 5m)     3 kN/m2 
 Coberta sobre forjat (plana, a la catalana o invertida)  2.5 kN/m2 
 Envans        1 kN/m2 
 Paret de càrrega         

Paret de càrrega de bloc de formigó       2.5 kN/ml 
Paret de càrrega de maó ceràmic       6.3 kN/ml 

Paredat de la façana      14.5 kN/ml 
 Paviment       1.5 kN/m2 
Accions variables 
 Sobrecàrrega d’us      2 kN/m2 
 Cobertes transitables privades     1 kN/m2 
 Baranes       0.8 kN/ml 
 Neu        0.2 kN/m2  
Acció del vent: no es considera 
Acció sísmica: no es considera 

 
N = Σ G k,j + Σ Q k,i 

G k,j  és la càrrega permanent;  Q k,1  és la càrrega variable 

 

Nd = Σ γ G,j · G k,j + γ Q,1 · Q k,1 + Σ γ Q,i · ψ 0,i · Q k,i 

G k,j  és la càrrega permanent;  Q k,1  és la càrrega variable 

γ  serà 1.35 per a accions permanents, i 1.5 per a variables 

ψ 0,i  és el coeficient de simultaneïtat 

 
*El càlcul es realitza per 1 metre d’ample del mur. 
 

 

- Càrregues repartides  
Tram 1-2-3, 4-5 (qb) 

N = Forjat + Coberta + Ús coberta + Neu 
Nd = Coef. x ( Forjat + Coberta ) + Coef. ( Ús coberta + Neu) 

N =3 + 2.5 + 1 + 0.2 = 6.7 kN/m 
Nd =1.35 x ( 3 + 2.5 ) + 1.5 x 1 + 1.5 x 0.7 x 0.2 = 9.135 kN/m 

Tram 5-6-7 (qa) 
N = Forjat + Envans + Paviment + Sobrecàrrega 
Nd = Coef. x ( Forjat + Envans + Paviment ) + Coef. ( Sobrecàrrega) 

N =3 + 1 + 1.5 + 2 = 7.5 kN/m 
Nd =1.35 x ( 3 + 1 + 1.5 ) + 1.5 x 2 = 10.425 kN/m 

- Càrregues puntuals 
Baranes  

N = 0.8 kN  Nd = 0.8 x 1.35 = 1.08 kN 
Paret de maó  

N = 6.3 kN  Nd = 6.3 x 1.35 = 8.505 KN 
Paredat de pedra  

N = 14.5 kN  Nd = 14.5 x 1.35 = 19.575 kN 
Paret de bloc de formigó 

N = 2.5 kN  Nd = 2.5 x 1.35 = 3.375 kN 
 

Les accions de l’estructura són: 
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3.2 REACCIONS EN ELS DIFERENTS PUNTS DE L’ESTRUCTURA  

Per a dur a terme el càlcul, s’ha portat a terme la següent simplificació: 

 
 
 
Tram 1-2-3 

 

Càlcul de les reaccions 

C� = !�� 

C� = !�� + !� C = !� 
 

Reaccions no majorades 

 
Reacció vertical en el punt 1: 7.93 kN 
Reacció vertical en el punt 2: 32.53 kN 
Reacció vertical en el punt 3: 11.60 kN 

 
Reaccions majorades 

 
Reacció vertical en el punt 1: 10.80 kN 
Reacció vertical en el punt 2: 44.35 kN 
Reacció vertical en el punt 3: 15.81 kN 
 
Tram 4-5-6-7 

 

Càlcul de les reaccions 

C$ = !$3 

C3 = !3$ + !34 + C� + G9�: + GQ�LRH�N 

C4 = !43 + !4` + C� + G9�: 

C` = !̀ 4 + C + G9�: 

 
Reaccions no majorades 

 
Reacció vertical en el punt 4: 11.24 kN 
Reacció vertical en el punt 5: 57.34 kN 
Reacció vertical en el punt 6: 71.43 kN 
Reacció vertical en el punt 7: 30.96 kN 
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Reaccions majorades 

 
Reacció vertical en el punt 4: 15.30 kN 
Reacció vertical en el punt 5: 78.13 kN 
Reacció vertical en el punt 6: 98.27 kN 
Reacció vertical en el punt 7: 42.47 kN 
 
 
Punts 8-9-10-11 

 Ca = C$ + G%I:J              Cb = C3 + G%I:J     
C�c = C4 + G%I:J            C�� = C` + G%I:J     
 

Reaccions no majorades 

 
Reacció vertical en el punt 8: 13.74 kN 
Reacció vertical en el punt 9: 59.84 kN 
Reacció vertical en el punt 10: 73.43 kN 
Reacció vertical en el punt 11: 33.46 kN 
 
Reaccions majorades 

 
Reacció vertical en el punt 8: 18.67 kN 
Reacció vertical en el punt 9: 81.51 kN 
Reacció vertical en el punt 10: 101.65 kN 
Reacció vertical en el punt 11: 45.84 kN 
 
 
 

3.3 FONAMENTACIÓ 

Dimensionat 

Es duu a terme, obtenint les dimensions de la sabata a partir de les equacions 

 Per a obtenir la base 

n_=r = r · 6;           sl   6 = 1 �=^_= 

n = r · 1 = G + �
B�H9 ;            sl   � = G · �25 − 0.075 · B�H9100 � 

Per a obtenir el cantell d  

@ = BNBN + 280            sl  BN = G + �
r · 6  

 
Es considera una tensió admissible del terreny de 2.5 Kg/cm2 
 

Per a obtenir l’amplada a utilitzem la càrrega més gran sense majorar, en aquest cas, la que correspon al punt 10 

r = 73.49 + �
250 ;            sl   � = 59.88 · �25 − 0.075 · 250

100 � 

 
Obtenim una amplada de 31 cm, que augmentarem a 40 cm per raons d’execució. 

 
Per a obtenir el cantell d  

@ = 195.21
195.21 + 280            sl  BN = 1.0625 · 73.49

0.4 · 1  

Obtenim un cantell 41cm, que ampliarem a 45cm per raons d’execució. 
 
Armadures 

L’obtenció de les armadures es fa a partir de l’expressió 

!H = GH6.8 · @ �r − rc� = nO · otH 

Utilitzem la càrrega anterior majorada 

!H = 101.65
6.8 · 45 �40 − 20� = nO · otH = 6.64 �G 

Obtenim una Td de 6.64 kN. 

La quantia mínima és del 2/1000, lo que equival a una secció d’acer d’almenys 3.6 cm2.  

Així doncs, i tenint en compte que la distància màxima entre barres ha de ser de 30cm, s’ha optat per disposar 
4Ø12 mm . 
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3.4 ESTRUCTURA VERTICAL 

La resistència de càlcul, segons l’establer al CTE DB-SE F, serà de 3 N/mm2 per la fàbrica de maó, i de 1 N/mm2 
per al bloc de formigó. 

Dades a tenir en compte: 

- Fàbrica de maó ceràmic 
Resistència normalitzada: 8 N/mm2 
Resistència de càlcul: 3 N/mm2 
Mòdul d’elasticitat del mur: 2000 N/mm2 
Moment d’inèrcia: 228.7 x 106 mm4  

- Fàbrica de bloc de formigó 
Resistència normalitzada: 6 N/mm2 
Resistència de càlcul: 1 N/mm2 
Mòdul d’elasticitat del mur: 1250 N/mm2 
Moment d’inèrcia: 666.7 x 106 mm4 

- Forjats 
Cantell estimat: 25 cm 
Mòdul d’elasticitat: 25000 N/mm2 
Entrega dels forjats en els murs externs: 14 cm (total) 
Moment d’inèrcia: 1302.1 x 106 mm4 

 

3.4.1 Determinació d’excentricitats i comprovació de tensions en els nusos 

Nus 1 
Excentricitat 

= = 0.25 · 14 + 0.25 · 0 = 35 �� 

Secció eficaç 

F = 2 @
4 6 = 2 · 3.5 · 100 = 70000 ��� 

Tensió 

B = GHF = 10841
70000 = 0.15 N mm�⁄ ≤ 3 N mm�⁄           hi 

 
Nus 2 

Excentricitat 

= = 0.25 · 140 · 20.42 − 23.93
20.42 + 23.93 = 2.77 �� 

Secció eficaç 

F = 2 �@
2 − =� 6 = �@ − 2=�6 = �140 − 5.54�1000 = 134460 ��� 

Tensió  

B = G
F = 44347.6

134460 = 0.33 N mm�⁄ ≤ 3 N mm�⁄           hi 

 
Nus 3 

Excentricitat = = 0.25 · @ = 0.25 · 140 + 0.25 · 0 = 35 �� 
 

Secció eficaç 

F = 2 @
4 6 = 2 · 35 · 1000 = 70000 ��� 

Tensió  

B = G
F = 15811

70000 = 0.23 N mm�⁄ ≤ 3 N mm�⁄           hi 

 
Nus 4 

Excentricitat = = 0.25 · @ = 0.25 · 200 + 0.25 · 0 = 50 �� 
Secció eficaç 

F = 2 @
4 6 = 2 · 50 · 1000 = 100000 ��� 

Tensió  

B = G
F = 15299

100000 = 0.15 N mm�⁄ ≤ 1 N mm�⁄           hi 

 
Nus 5 
Moment flector al nus � = 0.0037 · 1 · �9.135 · 4.2� − 10.425 · 3.3�� = 0.317 ��l 

5 = 0.0037 

7� = 2.92 · 10��;               7� = 8.33 · 10�� 

7� = 77.51 · 10��;               7% = 98.64 · 10�� 

Excentricitat = = =# · > 

=′� = 70 − 38826
2 · 1000 · 2 = 60.28 �� 

=′� = 100 − 78132
2 · 1000 · 1 = 60.93 �� 

> = 317
38.8 · 60.28 + 78.1 · 60.93 = 0.045 

=� = 0.045 · 60.28 = 2.69 �� 

=� = 0.045 · 60.93 = 2.72 �� 

Tensió  

B� = 38826
�140 − 5.38� · 1000 = 0.29 N mm�⁄ ≤ 3 N mm�⁄           hi 

B� = 78132
�200 − 5.44� · 1000 = 0.40 N mm�⁄ ≤ 1 N mm�⁄           hi 

 
Nus 6 
Moment flector al nus 

� = 0.0034 · 1 · 10.425 · �3.3� − 4.35�� = 0.285 ��l 

5 = 0.0038 

7� = 98.64 · 10��;               7% = 74.83 · 10�� 

Excentricitat = = =# · > 

=′� = 70 − 52853
2 · 1000 · 2 = 56.79 �� 
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=′� = 100 − 98275
2 · 1000 · 1 = 50.86 �� 

> = 279
52.85 · 56.79 + 98.28 · 50.86 = −0.034 

=� = −0.034 · 56.79 = −1.98 �� 

=� = −0.034 · 50.86 = −1.78 �� 

Tensió  

B� = 52853
�140 − 3.96� · 1000 = 0.39 N mm�⁄ ≤ 3 N mm�⁄           hi 

B� = 98275
�200 − 3.56� · 1000 = 0.50 N mm�⁄ ≤ 1 N mm�⁄           hi 

 
Nus 7 
Moment flector al nus 

� = 0.0073 · 1 · 10.43 · 4.35� = 1.44 ��l 

5 = 0.008 

7� = 74.83 · 10�� 

Excentricitat 

=� = 70 − 24316
2 · 1000 · 2 = 63.92 �� 

=� = 100 − 42465
2 · 1000 · 1 = 78.77 �� 

> = 1412
24.32 · 63.92 + 42.47 · 78.77 = 0.288 

=� = 0.288 · 63.92 = 18.43 �� 

=� = 0.288 · 78.77 = 22.71 �� 

Tensió  

B� = 24316
�140 − 36.86� · 1000 = 0.24 N mm�⁄ ≤ 3 N mm�⁄           hi 

B� = 42465
�200 − 45.42� · 1000 = 0.27 N mm�⁄ ≤ 1 N mm�⁄           hi 

 
Nus 8 

Tensió  

B = G
6 · @ = 18674

1000 · 200 = 0.1 ≤ 1 N mm�⁄  

 
Nus 9 

Tensió  

B = G
6 · @ = 81507

1000 · 200 = 0.41 ≤ 1 N mm�⁄           hi 

 
Nus 10 

Tensió  

B = G
6 · @ = 101650

1000 · 200 = 0.51 ≤ 1 N mm�⁄           hi 

 

Nus 11 

Tensió  

B = G
6 · @ = 45840

1000 · 200 = 0.23 ≤ 1 N mm�⁄           hi 

 
3.4.2 Comprovacions (vinclament i tensió admissible) 

Paret 1-5 

=9 = 35                =U = −2.69 

Valors auxiliars 

=O = 16.16            =H = 18.85 

Excentricitat per deformació 

=Q = 0.204 · �140 + 1.8 · 16.16� = 34.49 

Influencia de l’excentricitat de càrregues 

W = 18.85
2 · 34.49 = 0.27 

Excentricitat de vinclament ef 

=K = 35 + 34.49 · �1 − 0.27�� = 53.38 

Tensions 

Secció eficaç 

F# = �140 − 2 · 53.38� · 1000 = 33241 

Tensió en el punt 

B = 78132.4
33241 = 2.35 N mm�⁄ ≤ 3 N mm�⁄           hi 

 

Paret 2-6 

=9 = 2.77;                =U = 1.98 

Valors auxiliars 

=O = 2.375;               =H = 0.395 

Excentricitat per deformació 

=Q = 0.204 · �140 + 1.8 · 2.375� = 36.07 

Influencia de l’excentricitat de càrregues 

W = 0.395
2 · 36.07 = 0.005 

Excentricitat de vinclament ef =K = 2.77 + 36.07 = 38.84 

Tensions 

Secció eficaç 

F# = �140 − 2 · 38.84� · 1000 = 62320 

Tensió en el punt 

B = 98275
63320 = 1.58 N mm�⁄ ≤ 3 N mm�⁄           hi 
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Paret 3-7 

=9 = 35                =U = −1.84 

Valors auxiliars 

=O = 16.65            =H = 18.42 

Excentricitat per deformació 

=Q = 0.204 · �140 + 1.8 · 16.65� = 42.49 

Influencia de l’excentricitat de càrregues 

W = 18.42
2 · 42.49 = 0.22 

Excentricitat de vinclament ef 

=K = 35 + 42.49 · �1 − 0.22�� = 60.75 

Tensions 

Secció eficaç 

F# = �140 − 2 · 60.75� · 1000 = 18500 

Tensió en el punt 

B = 42465
18500 = 2.30 N mm�⁄ ≤ 3 N mm�⁄           hi 

 

Paret 4-8 

=9 = 50            =U = 0 

Valors auxiliars 

=O = 25             =H = 25 

Excentricitat per deformació 

=Q = 0.008 · �200 + 1.8 · 25� = 1.96 

Influencia de l’excentricitat de càrregues 

W = 25
2 · 1.96 = 6.38 

Excentricitat de vinclament ef =K = 50 

Tensions 

Secció eficaç 

F# = �200 − 2 · 50� · 1000 = 100000 

Tensió en el punt 

B = 18674
100000 = 0.19 N mm�⁄ ≤ 1 N mm�⁄           hi 

 

Paret 5-9 

=9 = 2.72            =U = 0 

Valors auxiliars 

=O = 1.36              =H = 1.36 

Excentricitat per deformació 

=Q = 0.008 · �200 + 1.8 · 1.23� = 29.32 

Influencia de l’excentricitat de càrregues 

W = 2.72 + 29.32 = 32.04 

Excentricitat de vinclament ef =K = 1.23 

Tensions 

Secció eficaç 

F# = �200 − 2 · 32.04� · 1000 = 135920 

Tensió en el punt 

B = 81507
135920 = 0.60 N mm�⁄ ≤ N mm�⁄           hi 

 
Paret 6-10 

=9 = 1.78            =U = 0 

Valors auxiliars 

=O = 0.89             =H = 0.89 

Excentricitat per deformació 

=Q = 0.008 · �200 + 1.8 · 0.89� = 1.61 

Influencia de l’excentricitat de càrregues 

W = 0.89
2 ∗ 1.61 = 0.28 

Excentricitat de vinclament ef 

=K = 0.89 + 1.61 · �1 − 0.42�� = 1.73 

Tensions 

Secció eficaç 

F# = �200 − 2 · 1.73� · 1000 = 19653 

Tensió en el punt 

B = 101650
19653 = 0.52 N mm�⁄ ≤ 1 N mm�⁄           hi 

 

Paret 7-11 

=9 = 2.74            =U = 0 

Valors auxiliars 

=O = 1.37             =H = 1.37 

Excentricitat per deformació 

=Q = 0.008 · �200 + 1.8 · 1.37� = 1.62 

Influencia de l’excentricitat de càrregues 

W = 1.37
2 ∗ 1.62 = 0.42 

Excentricitat de vinclament ef 

=K = 1.23 + 29.32 · �1 − 0.42�� = 10.99 

Tensions 

Secció eficaç 

F# = �200 − 2 · 10.99� · 1000 = 178011 

Tensió en el punt 

B = 45840
178011 = 0.26 N mm�⁄ ≤ 1 N mm�⁄           hi            
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3.4.3 Maó ceràmic 

 
 

 

3.4.4 Bloc de formigó 
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3.5 ESTRUCTURA HORITZONTAL 

3.5.1 Biguetes de forjat 

Les càrregues utilitzades seran les mateixes que les calculades anteriorment. Tot i que es preveu un intereix de 
70 centímetres, per lo que les càrregues haurien del 70% de les anterior, s’ha decidit fer ús del 100%, amb 
previsió de possibles errors o falles i així obtenir elements de major resistència i més segurs. 
 
Primer de tot es porta a terme la determinació dels moments màxims positius i negatius. El càlcul d’aquests s’ha 
portat mitjançant taules informàtiques realitzades expressament. S’han obtingut una sèrie de resultats i s’han 
expressat en el gràfic següent: 
 
Tram 1-2-3 

 
 
Tram 4-5-6-7 

 

 
 
Obtinguts els moments flectors màxim, i tenint en compte que es farà ús d’elements prefabricats, es decideix 
quin tipus de bigueta s’utilitzarà mitjançant els catàlegs que ofereixen les distintes empreses subministradores, 
tenint en compte sempre que el tipus de forjat escollit tindrà un intereix aproximat de 70-75 centímetres, i el 
forjat tindrà un cantell de 20 + 5 centímetres. 
 
 
L’empresa per la qual s’ha decidit és Horprese, S.L. 
En aquestes taules s’han assenyalat les biguetes i negatius que s’utilitzaran; biguetes armades en la taula 1 per al 
tram 1-3, i biguetes pretensades en la taula 2 per al tram 4-7. 
 
 

Taula 1 

 
  

Taula 2 
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3.5.2 Biguetes armades 

 
 

3.5.3 Biguetes pretensades 
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3.5.2 Llindes 

Per al càlcul de les llindes es durà a terme com el de les bigues; primer es duu a terme primer la cerca del 
moment màxim d’aquesta, i després la comparació amb les taules proporcionades per les empreses. 

Es poden donar els següents casos: 
  Encastada 

 
   

Recolzada 

 

 La recolzada és el cas més desfavorable, així que és el que utilitzarem 

�9�v = � · ��
8  

Les llindes a calcular són les següents: 

 

Llinda Càrrega (KN/m) Longitud (m) Moment (mKN) 
1 16.00 1.50 4.50 
2 5.20 2.00 2.60 
3 16.00 2.00 8.00 
4 5.20 0.60 0.24 
5 17.39 1.20 3.14 
6 5.20 1.80 2.11 
7 5.20 0.60 0.24 
8 45.93 0.85 4.15 
9 45.93 1.50 12.82 

 
Amb aquestes dades, es contacta amb un fabricant per a obtenir les llindes.  

Tot i així, s’han realitzat una sèrie de càlculs bàsics informatitzats, dels quals s’ha extret les mesures d’una llinda  
de formigó armat, que s’utilitzarà com a referència en aquest projecte. Les mesures d’aquesta són de 14 cm de 
base i 20 cm d’altura, i l’armadura serà de 2Ø12 mm a la part superior, i 3Ø12 mm a la part inferior. S’utilitzarà 
aquesta mateixa llinda a totes les obertures. 
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4. SISTEMA ESTRUCTURAL (zona reformada)  

Esquema de l’estructura.  

 

4.1 ACCIONS  

Les accions estructurals que s’han considerat són les següents: 
Accions permanents 
 Forjats (unidireccional, llum fins a 5m)     3 kN/m2 
 Vessant de coberta sobre envans     3 kN/m2 
 Envans        1 kN/m2 
 Paret de càrrega         

Paret de càrrega de bloc de formigó       10 kN/ml 
Paret de càrrega de maó        6.3 kN/ml 

Paredat de la façana      14.5 kN/ml 
 Paviment       1.5 kN/m2 
Accions variables 
 Sobrecàrrega d’us      2 kN/m2 
 Cobertes transitables privades     1 kN/m2 
 Baranes       0.8 kN/ml 
 Neu        0.2 kN/m2  
Acció del vent: no es considera 
Acció sísmica: no es considera 

 
 

 

 

N = Σ G k,j + Σ Q k,i 

G k,j  és la càrrega permanent;  Q k,1  és la càrrega variable 

 

Nd = Σ γ G,j · G k,j + γ Q,1 · Q k,1 + Σ γ Q,i · ψ 0,i · Q k,i 

G k,j  és la càrrega permanent;  Q k,1  és la càrrega variable 

γ  serà 1.35 per a accions permanents, i 1.5 per a variables 

ψ 0,i  és el coeficient de simultaneïtat 

 
*El càlcul es realitza per 1 metre d’ample del mur. 
 

 
- Càrregues repartides  

Tram 1-2-3 (qa) 
N = Forjat + Coberta + Neu 
Nd = Coef. x ( Forjat + Coberta ) + Coef. ( Neu ) 

N =3 + 3 + 0.2 = 6.2 kN/m 
Nd =1.35 x ( 3 + 3 ) + 1.5 x 0.2 = 8.4 kN/m 

Tram 4-5-6 (qb) 
N = Forjat + Envans + Paviment + Sobrecàrrega 
Nd = Coef. x ( Forjat + Envans + Paviment ) + Coef. ( Sobrecàrrega) 

N =3 + 1 + 1.5 + 2 = 7.5 kN/m 
Nd =1.35 x ( 3 + 1 + 1.5 ) + 1.5 x 2 = 10.425 kN/m 

Tram 6-7 (qc) 
N = Forjat + Paviment + Sobrecàrrega + Neu 
Nd = Coef. x ( Forjat + Envans + Paviment ) + Coef. ( Sobrecàrrega) 

N =3 + 1.5 + 2 + 0.2 = 6.7 kN/m 
Nd =1.35 x ( 3 + 1.5 ) + 1.5 x 2 + 1.5 x 0.7 x 0.2 = 9.285 kN/m 
 

- Càrregues puntuals 
Baranes  

N = 0.8 kN  Nd = 0.8 x 1.35 = 1.08 kN 
Paret de maó  

N = 6.3 kN  Nd = 6 x 1.35 = 8.505 KN 
Paredat de pedra  

N = 14.5 kN  Nd = 14.5 x 1.35 = 19.575 kN 
Paret de bloc de formigó 

N = 9.5 kN  Nd = 2.5 x 1.35 = 12.825 kN 
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Les accions de l’estructura són: 

 

4.2 REACCIONS EN ELS DIFERENTS PUNTS DE L’ESTRUCTURA  

Per a dur a terme el càlcul, s’ha portat a terme la següent simplificació: 
 

 

 
 
Tram 1-2-3 

 
Reaccions no majorades 

 
Reacció vertical en el punt 1: 7.67 kN 
Reacció vertical en el punt 2: 25.58 kN 
Reacció vertical en el punt 3: 7.67 kN 
 
 
Reaccions majorades 

 
Reacció vertical en el punt 1: 10.40 kN 
Reacció vertical en el punt 2: 34.65 kN 
Reacció vertical en el punt 3: 10.40 kN 
 
 
Tram 4-5-6-7 
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Reaccions no majorades 

 
Reacció vertical en el punt 4: 37.90 kN 
Reacció vertical en el punt 5: 58.98 kN 
Reacció vertical en el punt 6: 55.77 kN 
Reacció vertical en el punt 7: 10.18 kN 
 
Reaccions majorades 

 
Reacció vertical en el punt 4: 51.58 kN 
Reacció vertical en el punt 5: 80.84 kN 
Reacció vertical en el punt 6: 76.35 kN 
Reacció vertical en el punt 7: 14.09 kN 
 
Punts 9-10-11 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Reaccions no majorades 

 
Reacció vertical en el punt 9: 49.90 kN 
Reacció vertical en el punt 10: 68.98 kN 
Reacció vertical en el punt 11: 65.77 kN 
 
Reaccions majorades 

 
Reacció vertical en el punt 9: 67.78 kN 
Reacció vertical en el punt 10: 94.34 kN 
Reacció vertical en el punt 11: 89.85 kN 
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4.3 OBERTURA DE FORATS 

Els forats a les parets s’obriran en el moment en que hi hagin menys càrregues actuant, és a dir, abans de dur a 
terme la construcció del pis de planta primera. Amb aquesta premissa, sabrem que les càrregues que actuaran 
sobre aquestes parets serà reduïda, i, per tant, ens permetrà realitzar un estintolament senzill i per trams. 

S’han realitzat uns càlculs per a obtenir la càrrega, i per tant, dur a terme l’elecció dels puntals: 

 
Reacció vertical en el punt 4: 3.80 kN 
Reacció vertical en el punt 5: 10.70 kN 
Reacció vertical en el punt 6: 11.70 kN 

Utilitzant la càrrega major, i tenint en compte que l’oberta ha de ser de 190 centímetres (150 de pas més 40 pels 
recolzaments), obtenim una càrrega de 22.23 KN, a repartir entre quatre puntals. 
 
4.4 ESTRUCTURA VERTICAL 

La resistència de càlcul, segons l’establer al CTE DB-SE F, serà de 3 N/mm2 per la fàbrica de maó, i de 1 N/mm2 
per al bloc de formigó. 

Dades a tenir en compte: 

- Fàbrica de maó ceràmic 
Resistència normalitzada: 8 N/mm2 
Resistència de càlcul: 3 N/mm2 
Mòdul d’elasticitat del mur: 2000 N/mm2 
Moment d’inèrcia: 228.7 x 106 mm4  

 

- Fàbrica de bloc de formigó 
Resistència normalitzada: 6 N/mm2 
Resistència de càlcul: 1 N/mm2 
Mòdul d’elasticitat del mur: 1250 N/mm2 
Moment d’inèrcia: 666.7 x 106 mm4 

- Forjats 
Cantell estimat: 25 cm 
Mòdul d’elasticitat: 25000 N/mm2 
Entrega dels forjats en els murs externs: 14 cm (total) 
Moment d’inèrcia: 1302.1 x 106 mm4 

4.4.1 Determinació d’excentricitats i comprovació de tensions en els nusos 

Nus 1 

Excentricitat 

= = 0.25 · @ = 0.25 · 14 + 0.25 · 0 = 35 �� 

Secció eficaç 

F = 2 @
4 6 = 2 · 3.5 · 100 = 70000 ��� 

B = GHF = 16457
70000 = 0.24 N mm�⁄ ≤ 2 N mm�⁄  

 
Nus 2 

Excentricitat 

= = 0.25 · 140 · 12.79 − 12.79
15.32 + 11.78 = 0 �� 

Secció eficaç 

F = 2 �@
2 − =� 6 = �@ − 2=�6 = 140 · 1000 = 140000 ��� 

Tensió  

B = G
F = 27102

140000 = 0.19 N mm�⁄ ≤ 1 N mm�⁄           hi 

 
Nus 3 

Excentricitat 

= = 0.25 · @ = 0.25 · 14 + 0.25 · 0 = 35 �� 

Secció eficaç 

F = 2 @
4 6 = 2 · 3.5 · 100 = 70000 ��� 

B = GHF = 16457
70000 = 0.24 N mm�⁄ ≤ 2 N mm�⁄  

 
Nus 4 
Moment flector al nus 

� = 0.0031 · 1 · 9.135 · 3.3� = 0.36 ��l 

5 = 0.0031 

7� = 2.98 · 10��;               7� = 2.25 · 10�� 

7 = 98.64 · 10�� 

Excentricitat 

=� = 70 − 38475
2 · 1000 · 2 = 60.38 �� 

=� = 100 − 51583.7
2 · 1000 · 1 = 74.21 �� 

> = 280
60.38 · 38.5 + 74.21 · 51.58 = 0.058 

=� = 0.058 · 60.38 = 3.51 �� 

=� = 0.058 · 74.21 = 4.31 �� 

Tensió  

B� = 38475
�140 − 7.02� · 1000 = 0.29 N mm�⁄ ≤ 3 N mm�⁄           hi 

B� = 51583.7
�200 − 8.62� · 1000 = 0.27 N mm�⁄ ≤ 1 N mm�⁄           hi 
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Nus 5 
Moment flector al nus � = 0.0016 · 1 · �10.425 · 3.3� − 10.425 · 3.3�� = 0 ��l 

5 = 0.0016 

7� = 98.64 · 10��;               7% = 98.64 · 10�� 

Excentricitat = = =# · > 

=′� = 70 − 43155
2 · 1000 · 2 = 59.21 �� 

=′� = 100 − 80838.3
2 · 1000 · 1 = 59.58 �� 

> = 0 

=� = 0 

=� = 0 

Tensió  

B� = 43155
140 · 1000 = 0.31 N mm�⁄ ≤ 3 N mm�⁄           hi 

B� = 80838.3
200 · 1000 = 0.40 N mm�⁄ ≤ 1 N mm�⁄           hi 

 
Nus 6 
Moment flector al nus � = 0.0016 · 1 · �10.425 · 3.3� − 9.135 · 3.25�� = 0.027 ��l 

5 = 0.0016 

7� = 98.64 · 10��;               7% = 100 · 10�� 

Excentricitat = = =# · > 

=′� = 70 − 38475
2 · 1000 · 2 = 60.38 �� 

=′� = 100 − 76345
2 · 1000 · 1 = 61.83 �� 

> = 273
38.48 · 60.38 + 76.35 · 61.83 = 0.004 

=� = 0.004 · 60.38 = 0.23 �� 

=� = 0.004 · 61.83 = 0.23 �� 

Tensió  

B� = 38475
�140 − 0.46� · 1000 = 0.28 N mm�⁄ ≤ 3 N mm�⁄           hi 

B� = 76345
�200 − 0.46� · 1000 = 0.38 N mm�⁄ ≤ 1 N mm�⁄           hi 

 
Nus 9 

Tensió  

B = G
6 · @ = 67794

1000 · 200 = 0.34 ≤ 1 N mm�⁄           hi 

 
 

Nus 10 
Tensió  

B = G
6 · @ = 94338

1000 · 200 = 0.47 ≤ 1 N mm�⁄           hi 

 
Nus 11 

Tensió  

B = G
6 · @ = 89845

1000 · 200 = 0.45 ≤ 1 N mm�⁄           hi 

 

4.4.2 Comprovacions (vinclament i tensió admissible) 

Paret 1-4 

=9 = 35                =U = −3.51 

Valors auxiliars 

=O = 15.75            =H = 19.26 

Excentricitat per deformació 

=Q = 0.250 · �140 + 1.8 · 15.75� = 42.08 

Influencia de l’excentricitat de càrregues 

W = 19.26
2 · 42.08 = 0.23 

Excentricitat de vinclament ef 

=K = 35 + 42.08 · �1 − 0.16�� = 60.02 

Tensions 

Secció eficaç 

F# = �140 − 2 · 60.02� · 1000 = 19952 

Tensió en el punt 

B = 38745
19952 = 1.94 N mm�⁄ ≤ 3 N mm�⁄           hi 

 

Paret 2-5 

=9 = 0                =U = 0 

Excentricitat de vinclament ef =K = 0 

Tensions 

Secció eficaç 

F# = 140 · 1000 = 140000 

Tensió en el punt 

B = 43155
14000 = 0.31 N mm�⁄ ≤ 3 N mm�⁄           hi 
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Paret 3-6 

=9 = 35                =U = 0 

Valors auxiliars 

=O = 17.5            =H = 17.5 

Excentricitat per deformació 

=Q = 0.250 · �140 + 1.8 · 17.5� = 42.88 

Influencia de l’excentricitat de càrregues 

W = 17.5
2 · 42.88 = 0.20 

Excentricitat de vinclament ef 

=K = 35 + 42.88 · �1 − 0.2�� = 62.16 

Tensions 

Secció eficaç 

F# = �140 − 2 · 62.16� · 1000 = 15678 

Tensió en el punt 

B = 38745
15678 = 2.47 N mm�⁄ ≤ 3 N mm�⁄           hi 

 

Paret 5-10 

=9 = 0            =U = 0 

Excentricitat de vinclament ef =K = 0 

Tensions 

Secció eficaç 

F# = 200 · 1000 = 200000 

Tensió en el punt 

B = 94338
200000 = 047 N mm�⁄ ≤ 1 N mm�⁄           hi 

 

Paret 6-11 

=9 = 0            =U = 0 

Excentricitat de vinclament ef =K = 0 

Tensions 

Secció eficaç 

F# = 2001000 = 200000 

Tensió en el punt 

B = 89845
200000 = 0.45 N mm�⁄ ≤ 1 N mm�⁄           hi 

 

 

4.5 ESTRUCTURA HORITZONTAL 

4.5.1 Forjat sota coberta 

S’ha decidit utilitzar la mateixa estructura que s’ha utilitzar en el sistema estructural nou. Es decideix això per a 
evitar confusions a l’hora de dur a terme la col·locació tant d’unes com d’altres, i també com a menor diversitat 
d’elements hi hagi i sigui tot més simple, millor. 
 
4.5.2 Llindes 

Les llindes utilitzades seran semblants a les de la nova estructura, ja que s’han previst aquestes càrregues. L’únic 
que canviarà serà la base de les llindes recolzades sobre bloc de formigó, per tal de adaptar-les a la paret. 

Així doncs, tenim que les llindes de la planta primera són de 14 centímetres de base i 20 centímetres d’altura, i 
l’armadura serà de 2Ø12 mm a la part superior, i 3Ø12 mm a la part inferior. Les llindes de la planta baixa són de 
20 centímetres de base i 20 centímetres d’altura, i l’armadura serà de 2Ø12 mm a la part superior, i 3Ø12 mm a 
la part inferior. 
 
4.6 FONAMENTACIÓ (comprovació) 

Considerem: 

- Una tensió admissible del terreny de 2.5 Kg/cm2 (0.25 KN/mm2)  

- Una sabata d’amplada de 50 centímetres (superfície 500 x 1000 mm) 

- La càrrega de 68.98 KN/m com a referència 

T = Q/S = 68976/500000 = 0.14 KN/mm2  < 0.25 KN/mm2  Compleix 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX. CÀLCUL TÈRMIC 
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1. ESTAT ACTUAL 

 

El càlcul tèrmic de l’estat actual s’ha realitat d’acord a la NBE-CT 79 

Zonificació i temperatures de referència 

Zonificació climàtica 

Palma de Mca 

Zona W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palma de Mca 

Zona B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatures del terreny i exterior per a càlcul de condensacions 

 
 

Temperatura mínima de l’ambient interior  

 
 

Coeficients màxims 

Coeficient KG de l’edifici 

KG = a (3 + 1/f) 

on f és el factor de forma i a és un coeficient extret de la següent taula 

 
Factor forma= superfície/volum f= 303.922/411.438=0.74 

KG = 0.23 (3 + 1/0.74)=1 (kcal/m� h °C)  

 

Coeficient de transmissió tèrmica K dels tancaments 
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Càlcul del coeficient de transmissió de calor K de tancaments 

1

�
= r� + r� + Σ

e

λ
 (m� h °C/kcal) 

re i ri són coeficients de transmissió de calor superficials 

e és l‘espessor de l’element 

� és la conductivitat tèrmica del material 

- Tancament de façana 

 

 
Tancament pedra 

1

�
= 0.13 + 0.07 +

0.02

0.75
+

0.24

3
+

0.015

0.26
= 0.36 

� = 2.77 kcal/m2 h °C 

Tancament bloc de formigó   

1

�
= 0.13 + 0.07 +

0.02

0.75
+

0.19

0.42
+

0.015

0.26
= 0.74 

� = 1.35 kcal/m� h °C 

- Tancament horitzontal superior (coberta) 

 

 

1

�
= 0.11 + 0.06 +

0.02

1
+

0.02

0.75
+ 0.21 +

0.015

0.26
= 0.48 

� = 2.08 (kcal/m� h °C) 

Forjat en contacte amb el pis superior (es tracta el pis superior com a golfa)  

1

�
= 0.11 + 0.11 +

0.02

1
+

0.02

0.75
+ 0.21 +

0.015

0.26
= 0.53 

� = 1.89 (kcal/m� h °C) 

- Solera en contacte amb el terreny 

� =
k · L

S
 (kcal/m� h °C) 

L és el perímetre del tancament 

S és la superfície de la solera 

k és el coeficient de transmissió tèrmica lineal. Per a soleres sense aïllant tèrmic serà el valor del coeficient  

k = 1,5 kcal/h m °C (1,75 W/m °C), que es pot millorar amb aïllants. 

� =
1.5 · 25.02

52.23
= 0.72 (kcal/m� h °C) 

-Solera sobre maçoneria de pedra 

� =
k · L

S
 (kcal/m� h °C) 

 

Millorem k ja que hi ha la maçoneria i la tractarem com a aïllant 

& =
e

λ
=

0.3

2
= 0.15(m� h °C/kcal) 

 

� =
1.26 · 29.88

73.12
= 0.51 (kcal/m� h °C) 
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Càlcul del coeficient global de transmissió de calor KG dels edificis 

�' =
ΣS · K · N

ΣS
 

El càlcul del coeficient global es fa a partir de la taula següent 

    

Superfície  
S m2  

Coeficient K 
kcal/h m2 °C 

Coef 
correct N 

S·K·N 

Tancament en contacte amb l'exterior       
      Tancament de pedra 52,58 2,77 1,00 145,66 

     Finestres tancament pedra 10,73 4,30 1,00 46,12 

     Tancament bloc 237,89 1,35 1,00 321,15 

     Finestres tancament bloc 11,16 4,30 1,00 47,99 

Tancament en contacte amb el terreny 52,23 0,72 0,50 18,80 

Tancament de sostre o coberta 63,64 2,08 0,80 105,90 

Tancament amb locals no 
calefactats           

     Inferior (terreny) 73,25 1,43 0,50 52,37 

     Superior (sota coberta) 61,84 1,89 0,50 58,44 

Total   563,32     796,43 
 

�' =
796.43

563.32
= 1.41 kcal/m�h °C 

 

Comparació dels coeficients màxims i del nostre edifici 

- Coeficient global de transmissió de calor KG 

 Màxim   1.00 kcal/m2h °C  

 Edifici   1.41 kcal/m2h °C No compleix 

-Coeficient de transmissió K 

 Tancament de pedra 

  Màxim 1.55 kcal/m2h °C 

  Edifici 2.77 kcal/m2h °C No compleix 

 Tancament de bloc 

  Màxim 1.55 kcal/m2h °C 

  Edifici 1.35 kcal/m2h °C Compleix 

 Coberta 

  Màxim 1.20 kcal/m2h °C 

  Edifici 1.89 kcal/m2h °C No compleix 

  Edifici 2.08 kcal/m2h °C No compleix 

 

CONCLUSIONS DEL CÀLCUL TÈRMIC 

Es veu clarament que, a excepció d’uns paràmetres, no compleix les exigències, i es pot deduir que les 

temperatures que es poden arribar a l’hivern a dintre la vivenda són bastant baixes. 
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2 PROPOSTA D’INTERVENCIÓ  

 
2.1 FAÇANES 

DISSENY 

El disseny de les façanes es farà segons el compliment del CTE.
 
Protecció en front de la humitat 

Grau d’impermeabilitat  
S’extreu a partir de les taules següents:

 

 

El disseny de les façanes es farà segons el compliment del CTE. 

 CTE DB-HS 

S’extreu a partir de les taules següents: 

      

 

 

Condicions de les solucions constructives segons el grau d’impermeabilitat

 

 Projecte de reforma i rehabilitació d’una casa rural situada a s’Aranjassa, Palma de Mallorca

Condicions de les solucions constructives segons el grau d’impermeabilitat

 

de reforma i rehabilitació d’una casa rural situada a s’Aranjassa, Palma de Mallorca

 

 
 

Condicions de les solucions constructives segons el grau d’impermeabilitat 

de reforma i rehabilitació d’una casa rural situada a s’Aranjassa, Palma de Mallorca 
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R) Resistència a la filtració del revestiment exterior: 
R1 El revestiment exterior ha de tenir al menys una resistència mitja a la filtració. Se considera que 
proporcionen aquesta resistència les següents: 

- revestiments continus de las següents característiques: 
· espessor compresos entre 10 y 15 mm, menys els acabats amb una capa plàstica prima; 
· adherència al suport suficient per a garantir la seva estabilitat; 
· permeabilitat al vapor suficient per a evitar el seu deteriorament com a conseqüència de una 
acumulació de vapor entre ell i la fulla principal; 
· adaptació als moviments del suport i comportament acceptable en front a les esquerdes; 
· quan es disposa en façanes amb l’aïllant per l’exterior de la fulla principal, compatibilitat 
química amb l’aïllant i disposició d’una armadura constituïda per una malla de fibra de vidre o de 
polièster. 

- revestiments discontinus rígids units de les següents característiques: 
· de peces menors de 300 mm de costat; 
· fixació al suport suficient per a garantir la seva estabilitat; 
· disposició en la cara exterior de la fulla principal d’un enfoscat de morter; 
· adaptació als moviments del suport. 

B) Resistència a la filtració de la barrera contra la penetració d’aigua: 
B1 Ha de disposar-se al menys una barrera de resistència mitja a la filtració. Es consideren com a tal els 
següents elements: 

- cambra d’aire sense ventilar; 
- aïllant no hidròfil col·locat en la cara interior de la fulla principal. 

C) Composició de la fulla principal: 
C1 Ha d’utilitzar-se al menys una fulla principal d’espessor mig. Se considera com a tal una fàbrica unida amb 
morter de: 

- ½ peu de maó ceràmic, que ha de ser perforat o massís quan no existeixi revestiment exterior o quan 
existeixi un revestiment exterior discontinu o un aïllant exterior fixats mecànicament; 
- 12 cm de bloc ceràmic, bloc de formigó o pedra natural. 

 
Tenint en compte les exigències anteriors, i alguns aspectes com la previsió de pas d’instal·lacions, parets de 
càrrega i normativa urbanística, l’opció escollida per a la nova façana és la següent: 

 

- Paredat de pedra d’aproximadament 15cms (revestiment exterior) 
- Fulla principal de maó de 14 cm (paret de càrrega) 
- Aïllant tèrmic 
- Fulla interior de placa de guix  

 
 

 

Per al cos ja existent, l’opció escollida és semblant a l’anterior: 

 

- Paredat de pedra d’aproximadament 15cms (revestiment exterior) 
- Fulla principal de bloc de formigó 20 cm (paret de càrrega) 
- Aïllant tèrmic 
- Fulla interior de placa de guix  

 
 
Limitació de la demanda energètica CTE DB-HE 

Primer de tot, s’ha de determina la zonificació climàtica. 
Per a Palma de Mallorca, segons la taula D.1-Zonas Climáticas, correspon la zona B3, i per tant, les taules 
següents: 
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Portem a terme el càlcul de la transmitància de les façanes mitjançant la següent fórmula:  

1

�
= r� + r� + Σ

e

λ
  m� h ° C kcal⁄ ;       U = �  - .�⁄  

 

 

 

 

 

 

Per a la façana de fàbrica de maó ceràmic (4cm AT): 

1

�
= 0.04 + 0.13 +

0.15

1.70
+ 0.23 +

0.04

0.05
+

0.015

0.25
= 1.35  m� h °C/kcal 

/ =
1

1.35
= 0.75  - .�⁄     

0.74 < 0.82 W/m2K  per tant, Aceptable 
 

Per a la façana de fàbrica de bloc de formigó (4cm AT): 

1

�
= 0.04 + 0.13 +

0.15

1.70
+ 0.22 +

0.04

0.05
+

0.015

0.25
= 1.34  m� h °C/kcal 

/ =
1

1.35
= 0.75  - .�⁄     

0.75 < 0.82 W/m2K  per tant, Aceptable 
 
En el cas de forats, el més desfavorable és la façana Oest, amb una superfície de 30%, per tant, es requereix una 
transmitància inferior a 4.3 W/m2K. 
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2.2 COBERTES 

DISSENY 

El disseny de les cobertes es farà segons el compliment del CTE. 
 
Protecció en front de la humitat CTE DB-HS 

Grau d’impermeabilitat  

Per a les cobertes el grau d’impermeabilitat exigit ús únic i independent de factors climàtics. Qualsevol solució 
constructiva aconsegueix aquest grau de impermeabilitat sempre que  es compleixin les condicions indicades a 
continuació. 
 
Condicions dels solucions constructives 

1 Les cobertes han de disposar dels elements següents: 
a) un sistema de formació de pendents quan la coberta sigui plana o quan sigui inclinada i el seu suport 
resistent no tingui el pendent adequat al tipus de protecció i d'impermeabilització que es vagi a utilitzar; 
b) una barrera contra el vapor immediatament per sota de l'aïllant tèrmic quan, segons el càlcul descrit en la  
secció HE1 del DB “Ahorro de energía”, es prevegi que vagin a produir-se condensacions en aquest element; 
c) una capa separadora sota l'aïllant tèrmic, quan hagi d'evitar-se el contacte entre materials químicament  
incompatibles; 
d) un aïllant tèrmic, segons es determini en la secció HE1 del DB “Ahorro de energía”; 
e) una capa separadora sota la capa d'impermeabilització, quan hagi d'evitar-se el contacte entre materials  
químicament incompatibles o l'adherència entre la impermeabilització i l'element que serveix de suport en  
sistemes no adherits; 
f) una capa d'impermeabilització quan la coberta sigui plana o quan sigui inclinada i el sistema de formació de 
pendents no tingui el pendent exigit en la taula 2.10 o el *solapo de les peces de la protecció sigui insuficient; 
g) una capa separadora entre la capa de protecció i la capa d'impermeabilització, quan 

i) hagi d'evitar-se l'adherència entre ambdues capes; 
ii) la impermeabilització tingui una resistència petita al punxonament estàtic; 
iii) s'utilitzi com a capa de protecció de revestiment flotant col·locat sobre suports, grava, una capa de 
rodadura de formigó, una capa de rodadura d'aglomerat asfàltic disposada sobre una capa de morter o 
terra vegetal; en aquest últim cas a més ha de disposar-se immediatament per sobre de la capa 
separadora, una capa drenant i sobre aquesta una capa filtrant; en el cas d'utilitzar-se grava la capa 
separadora ha de ser antipunxonament; 

h) una capa separadora entre la capa de protecció i l'aïllant tèrmic, quan: 
i) s'utilitzi terra vegetal com a capa de protecció; a més ha de disposar-se immediatament per sobre d'aquesta 
capa separadora, una capa drenant i sobre aquesta una capa filtrant; 

ii) la coberta sigui transitable per a vianants; en aquest cas la capa separadora ha de ser antipunxonament; 
iii) s'utilitzi grava com a capa de protecció; en aquest cas la capa separadora ha de ser filtrant, capaç 
d'impedir el pas d'àrids fins i antipunxonament; 

i) una capa de protecció, quan la coberta sigui plana, tret que la capa d'impermeabilització sigui 
autoprotegida; 
j) una teulada, quan la coberta sigui inclinada, tret que la capa d'impermeabilització sigui autoprotegida; 
k) un sistema d'evacuació d'aigües, que pot constar de canalons, embornals i sobreeixidors, dimensionament 
segons el càlcul descrit en la secció HS 5 del DB-HS. 

 

 
 
La pendent mínima en cobertes inclinades, per a no utilitzar impermeabilització: 

 
 
Aïllant tèrmic 

1 El material de l'aïllant tèrmic ha de tenir una cohesió i una estabilitat suficient per proporcionar al sistema la 
solidesa necessària enfront de les sol·licitacions mecàniques. 
2 Quan l'aïllant tèrmic estigui en contacte amb la capa d'impermeabilització, tots dos materials han de ser 
compatibles; en cas contrari ha de disposar-se una capa separadora entre ells. 
3 Quan l'aïllant tèrmic es disposi damunt de la capa d'impermeabilització i quedi exposat 
al contacte amb l'aigua, dit aïllant ha de tenir unes característiques adequades per a aquesta situació. 
 
Capa d'impermeabilització  

1 Quan es disposi una capa d'impermeabilització, aquesta ha d'aplicar-se i fixar-se d'acord amb les condicions per 
a cada tipus de material constitutiu de la mateixa. 
2 Es poden usar els materials especificats a continuació o un altre material que produeixi el mateix efecte. 
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Impermeabilització amb materials bituminosos i bituminosos modificats 
1 Les làmines poden ser de oxiasfalt o de betum modificat. 
2 Quan el pendent de la coberta sigui major que 15%, han d'utilitzar-se sistemes fixats mecànicament. 
3 Quan el pendent de la coberta estigui compresa entre 5 i 15%, han d'utilitzar-se sistemes adherits. 
4 Quan es vulgui independitzar el impermeabilitzant de l'element que li serveix de suport per millorar 
l'absorció de moviments estructurals, han d'utilitzar-se sistemes no adherits. 
5 Quan s'utilitzin sistemes no adherits ha d'emprar-se una capa de protecció pesada. 

 
Capa de protecció 

1 Quan es disposi una capa de protecció, el material que forma la capa ha de ser resistent a la 
intempèrie en funció de les condicions ambientals previstes i ha de tenir un pes suficient per 
contrarestar la succió del vent. 
2 Es poden usar els materials següents o un altre material que produeixi el mateix efecte: 

a) quan la coberta no sigui transitable, grava, paviment fix o flotant, morter, teules i altres materials que 
conformin una capa pesada i estable; 
b) quan la coberta sigui transitable per a vianants, paviment fix, flotant o capa de rodadura; 
c) quan la coberta sigui transitable per a vehicles, capa de rodadura. 

Paviment fix 
1 El paviment fix pot ser dels materials següents: rajoles rebudes amb morter, capa de morter, 
pedra natural rebuda amb morter, formigó, llamborda sobre jaç de sorra, morter filtrant, 
aglomerat asfàltic o altres materials de característiques anàlogues. 
2 El material que s'utilitzi ha de tenir una forma i unes dimensions compatibles amb el pendent. 
3 Les peces han de col·locar-se amb morter. 

 
Teulada 

1 Ha d'estar constituït per peces de cobertura tals com a teules, pissarra, plaques, etc. El solapo de les peces ha 
d'establir-se d'acord amb el pendent de l'element que els serveix de suport i d'altres factors relacionats amb la 
situació de la coberta, tals com a zona eòlica, tempestes i altitud topogràfica. 
2 Ha de rebre's o fixar-se al suport una quantitat de peces suficient per garantir la seva estabilitat depenent del 
pendent de la coberta, l'altura màxima del faldó, el tipus de peces i el solapament de les mateixes, així com de la 
ubicació de l'edifici. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les opcions escollides són les següents, extretes del catàleg d’elements constructius del CTE 

Per a la coberta plana 
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Per a la coberta inclinada

 

 

Limitació de la demanda energètica CTE DB-HE 

Primer de tot, s’ha de determina la zonificació climàtica. 
Per a Palma de Mallorca, segons la taula D.1-Zonas Climáticas, correspon la zona B3, i per tant, les taules 
següents: 

 

 

 
 

Per a la coberta plana 

/ =
1

0.46 + 012

;       012 =
3

�
    

Suposem un aïllant tèrmic de Poliestirè extruït (XPS) de  λ = 0.029 

0.45 =
1

0.46 + 3 0.029⁄
;         3 ≅ 6 5367í.37&39 

Per a la coberta plana, amb un aïllant de 6 cm compleix 
 
Per a la coberta inclinada 

/ =
1

0.64 + 012

;       012 =
3

�
    

Suposem un aïllant tèrmic de llana mineral de  λ = 0.031 

0.45 =
1

0.42 + 3 0.031⁄
;         3 ≅ 6 5367í.37&39 

Per a la coberta inclinada, amb un aïllant de 6 cm compleix 
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2.3 SÒLS 

DISSENY 

El disseny de les cobertes es farà segons el compliment del CTE. 
 
Protecció en front de la humitat CTE DB-HS 

El CTE DB-HS no contempla el grau d’impermeabilitat ni disseny de forjats com el que s’ha exposat, és a dir, 
forjats del tipus sanitari. Això possiblement es deu a que aquests forjats no es veuen afectats, o estan 
mínimament afectats, per les humitats que provenen del sòl, ja que es troben alçats. 
 
Limitació de la demanda energètica CTE DB-HE 

Primer de tot, s’ha de determina la zonificació climàtica. 
Per a Palma de Mallorca, segons la taula D.1-Zonas Climáticas, correspon la zona B3, i per tant, les taules 
següents: 

 

 

 

 
 
La transmitància tèrmica del sòl sanitari US ve donada per la taula següent, en funció de la longitud característica 
B’ del sòl en contacte amb la cambra i la seva resistència tèrmica Rf. Els valors intermedis es poden obtenir per 
interpolació lineal. 

 
 
B’ és igual a 5, i sabem que US ha de ser inferior a 0.52 W/m2K. D’aquí obtenim que Rf és 1.55. 

0: = r� + r� + 0;<=>?@ + RBCD�E�FG + RHI  m� h ° C kcal⁄  

 

1.55 = 0.04 + 0.17 + 0.22 + 0.06 +
e

0.029
;         3 ≅ 4 5367í.37&39 

Per al forjat de planta baixa, amb un aïllant de 4 cm compleix. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX. PLEC DE CONDICIONS 
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1 DISPOSICIONS GENERALS            

NATURALESA I OBJECTE DEL PLEC GENERAL 
El present Plec General de Condicions té caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del Projecte. 
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els 
nivells tècnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord 
amb la legislació aplicable, al Promotor o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra, als seus 
tècnics i encarregats, a l'Arquitecte i a l'Enginyer de l’Edificació o Arquitecte Tècnic, així com les relacions entre 
ells i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra. 

DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA 
Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació pel que es refereix al valor de les 
seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 
1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix. 
2. El present Plec General de Condicions. 
3. La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols, amidaments i pressupost). 
En les obres que pertoqui, també formaran part l’Estudi de Seguretat i Salut i el Projecte de Control de Qualitat 
de l’Edificació. 
Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com a interpretació, 
complement o precisió de les seves determinacions. En cada document, les especificacions literals prevalen 
sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida a escala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 DISPOSICIONS FACULTATIVES           

2.1 DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES 

EL PROMOTOR 
Serà promotor qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament decideixi, 
impulsi, programi o financi, amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior 
alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
Són obligacions del promotor: 
a) Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per construir en ell. 
b) Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així com autoritzar al 
director d'obra les posteriors modificacions del mateix. 
c) Gestionar i obtenir les preceptives llicències i autoritzacions administratives, així com subscriure l'acta de 
recepció de l'obra. 
d) Designar al coordinador de seguretat i salut per al projecte i l'execució de l'obra. 
e) Subscriure les assegurances previstes en la LOE. 
f) Lliurar, si escau, la documentació d'obra executada, o qualsevol altre document exigible per les 
administracions competents. 

EL PROJECTISTA 
Són obligacions del projectista: 
a) Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional d'arquitecte, arquitecte tècnic o enginyer tècnic, 
segons correspongui, i complir les condicions exigibles per a l'exercici de la professió. En cas de persones 
jurídiques, designar al tècnic redactor del projecte que tingui la titulació professional. 
b) Redactar el projecte amb subjecció a la normativa vigent i al que s'hagi establert en el contracte i lliurar-ho, 
amb els visats que si escau anessin preceptius. 
c) Acordar, si escau, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 

EL CONSTRUCTOR 
Són obligacions del constructor: 
a) Executar l'obra amb subjecció al projecte, a la legislació aplicable i a les instruccions del director d'obra i del 
director de l'execució de l'obra, a fi d'aconseguir la qualitat exigida en el projecte. 
b) Tenir la titulació o capacitació professional que habilita per al compliment de les condicions exigibles per 
actuar com a constructor.  
c) Designar al cap d'obra que assumirà la representació tècnica del constructor en l'obra i que per la seva 
titulació o experiència haurà de tenir la capacitació adequada d'acord amb les característiques i la complexitat de 
l'obra. 
d) Assignar a l'obra els mitjans humans i materials que la seva importància requereixi. 
e) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que es precisin i projectant o autoritzant les 
instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra. 
f) Elaborar el pla de seguretat i salut de l'obra en aplicació de l'estudi corresponent, i disposar, en tot cas, 
l'execució de les mesures preventives, vetllant pel seu compliment i per l'observança de la normativa vigent en 
matèria de seguretat i salut en el treball. 
g) Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra, i si escau de la direcció facultativa. 
h) Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l'obra dins dels límits establerts en 
el contracte. 
i) Signar l'acta de replanteig o de començament i l'acta de recepció de l'obra. j) Ordenar i dirigir l'execució 
material conformement al projecte, a les normes tècniques i a les regles de la bona construcció. A aquest efecte, 
ostenta la prefectura de tot el personal que intervingui en l'obra i coordina les intervencions dels 
subcontractistes. 
k) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzin, comprovant els 
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preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de l'enginyer de l’edificació o arquitecte 
tècnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents d'idoneïtat requerits 
per les normes d'aplicació. 
l) Custodiar els llibres d'ordres i seguiment de l'obra, així com els de seguretat i salut i el del control de qualitat, 
aquests si els hi hagués, i donar l'assabentat a les anotacions que en ells es practiquin. 
m) Facilitar a l'enginyer de l’edificació o arquitecte tècnic amb antelació suficient, els materials precisos per al 
compliment de la seva comesa. 
n) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
o) Subscriure amb el promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
 p) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 
q) Facilitar al director d'obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació de l'obra executada. 
r) Facilitar l'accés a l'obra als laboratoris i entitats de control de qualitat contractats i degudament homologats 
per a la comesa de les seves funcions. 
s) Subscriure les garanties per danys materials ocasionats per vicis i defectes de la construcció previstes en 
l'article 19 de la LOE. 

EL DIRECTOR D’OBRA 
Correspon al director d'obra: 
a) Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional d'arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer 
tècnic, segons correspongui, i complir les condicions exigibles per a l'exercici de la professió. En cas de persones 
jurídiques, designar al tècnic director d'obra que tingui la titulació professional . 
b) Verificar el replanteig i l'adequació de la fonamentació i de l'estructura projectada a les característiques 
geotècniques del terreny. 
c) Dirigir l'obra coordinant-la amb el projecte d'execució, facilitant la seva interpretació tècnica, econòmica i 
estètica. 
d) Assistir a les obres, quantes vegades ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, a fi de resoldre les 
contingències que es produeixin en l'obra i consignar en el llibre d'ordres i assistències les instruccions precises 
per a la correcta interpretació del projecte. 
e) Elaborar, a requeriment del promotor o amb la seva conformitat, eventuals modificacions del projecte, que 
vengen exigides per la marxa de l'obra sempre que les mateixes s'adaptin a les disposicions normatives 
contemplades i observades en la redacció del projecte. 
f) Coordinar, al costat de l'enginyer de l’edificació o arquitecte tècnic, el programa de desenvolupament de l'obra 
i el projecte de control de qualitat de l'obra, amb subjecció al Codi Tècnic de l'Edificació (*CTE) i a les 
especificacions del projecte. 
g) Comprovar, al costat de l'enginyer de l’edificació o arquitecte tècnic, els resultats de les anàlisis i informes 
realitzats per laboratoris i/o entitats de control de qualitat. 
h) Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, si escau, concorrin a l'adreça amb funció pròpia en 
aspectes de la seva especialitat. 
i) Donar conformitat a les certificacions parcials d'obra i la liquidació final. j) Subscriure l'acta de replanteig o de 
començament d'obra i el certificat final d'obra, així com conformar les certificacions parcials i la liquidació final 
de les unitats d'obra executades, amb els visats que si escau anessin preceptius. 
k) Assessorar al promotor durant el procés de construcció i especialment en l'acte de la recepció. 
l) Preparar amb el contractista la documentació gràfica i escrita del projecte definitivament executat per lliurar-
ho al promotor. 
m) A aquesta documentació s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa dels agents que han 
intervingut durant el procés d'edificació, així com la relativa a les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i les 
seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui aplicable. Aquesta documentació constituirà el 
llibre de l'edifici i serà lliurada als usuaris finals de l'edifici. 

EL DIRECTOR DE L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

Correspon a l'enginyer de l’edificació o arquitecte tècnic l'adreça de l'execució de l'obra, que formant part de la 
direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'execució material de l'obra i de controlar qualitativa i 
quantitativament la construcció i la qualitat de l'edificació. Sent les seves funcions específiques: 
a) Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant i complir les condicions exigibles per a 
l'exercici de la professió. En cas de persones jurídiques, designar al tècnic director de l'execució de l'obra que 
tingui la titulació professional habilitant. 
b) Redactar el document d'estudi i anàlisi del projecte per elaborar els programes d'organització i de 
desenvolupament de l'obra. 
c) 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. d) Redactar, quan se li requereixi, l'estudi dels sistemes adequats als riscos del 
treball en la realització de l'obra i aprovar l'Estudi de seguretat i salut per a l'aplicació del mateix. 
e) Redactar, quan se li requereixi, el projecte de control de qualitat de l'edificació, desenvolupant l'especificat en 
el projecte d'execució 
f) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent, subscrivint-la en unió de l'arquitecte i del 
constructor. 
g) Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i mesures de seguretat i salut en el treball, 
controlant la seva correcta execució. 
h) Realitzar o disposar les proves i assajos de materials, instal·lacions i altres unitats d'obra segons les 
freqüències de mostreig programades en el 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. Dels resultats informarà puntualment al constructor, impartint-li, si escau, les ordres oportunes; de no 
resoldre's la contingència adoptarà les mesures que correspongui, adonant a l'arquitecte. 
i) Realitzar els mesuraments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les 
certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra. 
j) Verificar la recepció en obra dels productes de construcció, ordenant la realització d'assajos i proves precises. 
k) Dirigir l'execució material de l'obra comprovant els replantejos, els materials, la correcta execució i disposició 
dels elements constructius i de les instal·lacions, d'acord amb el projecte i amb les instruccions del director 
d'obra. 
l) Consignar en el llibre d'ordres i assistències les instruccions precises. 
m) Subscriure l'acta de replanteig o de començament d'obra i el certificat final d'obra, així com elaborar i 
subscriure les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d'obra executades. 
n) Col·laborar amb els restants agents en l'elaboració de la documentació de l'obra executada, aportant els 
resultats del control realitzat. 

EL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 
El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra haurà de desenvolupar les següents 
funcions: 
a) Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat. 
b) Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si escau, els subcontractistes i els 
treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva que es 
recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals durant l'execució de l'obra. 
c) Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si escau, les modificacions introduïdes en el 
mateix. 
d) Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
e) Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. La direcció 
facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació de coordinador. 

LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 
Les entitats de control de qualitat de l'edificació presten assistència tècnica en la verificació de la qualitat del 
projecte, dels materials i de l'execució de l'obra i les seves instal·lacions d'acord amb el projecte i la normativa 
aplicable. 
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Els laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació presten assistència tècnica, mitjançant la 
realització d'assajos o proves de servei dels materials, sistemes o instal·lacions d'una obra d'edificació. 
Són obligacions de les entitats i dels laboratoris de control de qualitat: 
a) Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas, al 
director de l'execució de les obres. 
b) Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per realitzar adequadament els 
treballs contractats, si escau, a través de la corresponent acreditació oficial atorgada per les comunitats 
autònomes amb competència en la matèria. 
 
2.2 OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR 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, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments 
pertinents. 

PLA DE SEGURETAT I SALUT 
El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé l'Estudi bàsic, 
presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria 
de seguretat i salut o per la direcció facultativa en cas de no ser necessària la designació de coordinador. 
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors 
autònoms o diversos treballadors autònoms. 
Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades en 
el pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als 
treballadors autònoms contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de 
l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 

PROJECTE DE CONTROL DE QUALITAT 
El constructor tindrà a la seva disposició el projecte de control de qualitat, si per a l'obra fos necessari, en el qual 
s'especificaran les característiques i requisits que hauran de complir els materials i unitats d'obra, i els criteris per 
a la recepció dels materials, segons estiguin avalats o no per segells marques i qualitat; assajos, anàlisis i proves a 
realitzar, determinació de lots i altres paràmetres definits en el projecte per l'arquitecte o l'enginyer de 
l’edificació de la direcció facultativa. 

LLIBRE D’ORDRES 
El Constructor tindrà el Llibre d’Ordres en el que s’inscriuran les ordres que l’Enginyer Tècnic necessiti donar-li, 
sense cap perjudici de posar-les per ofici quan així ho cregui convenient. Aquestes ordres les firmarà el 
Constructor com a coneixedor d’elles, especificant a més, el dia i l’hora en què ho verifica. 
El compliment d’aquestes ordres és tant obligatori per al Constructor com les condicions constructives i 
d’instal·lació del present plec. El fet que en el llibre no figurin redactades les ordres que preceptivament té 
l’obligació de complir el Constructor, d’acord amb l’establer Projecte, no suposa cap eximint ni atenuant per a 
les responsabilitats que siguin inherents al Constructor. 

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 els plànols. 
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
- El projecte d'Execució complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti l'Arquitecte. 
- La Llicència d'obres. 
- El Llibre d'Ordres i Assistències. 

- El Pla de Seguretat i Salut. 
- La documentació de les assegurances. 
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per 
treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 
El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria de 
seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció 
Facultativa. 

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, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal de 
treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Enginyer de l’Edificació o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les 
obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i 
subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació de mediacions i liquidacions. 

TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT 
Es 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 de 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 
requerint consentiment exprés de la propietat tota 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 DOCUMENTS 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 precisament per escrit al Constructor que estarà 
obligat a tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de 
totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de l'Enginyer de l’Edificació 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 precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor 
el corresponent rebut si així ho sol·licités. 
El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Enginyer de l’Edificació 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 FACULTATIVA 
Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades 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   
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d'ordre   tècnic   de   l'Arquitecte   o   de l'Enginyer de l’Edificació 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. 

RECUSACIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER L'ARQUITECTE 
El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, l'Enginyer de l’Edificació, 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 
mediacions. 
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 pertorbar la marxa dels treballs. 

FALTES DEL PERSONAL 
L'Arquitecte,   en   el   cas   de   desobediència   a   les   seves   instruccions,   manifesta incompetència o 
negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti 
de l'obra als dependents o operaris causants de la pertorbació. 
El  Contractista  podrà  subcontractar  capítols  o  unitats  d'obra  a  altres  contractistes  i industrials, subjectant-
se en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com 
a Contractista general de l'obra. 

SUBCONTRACTES 
El contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, amb subjecció si 
escau, a l'estipulat en el plec de condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a 
contractista general de l'obra. 

DESPERECTE 
Les persones físiques o jurídiques que intervenen en el procés de l'edificació respondran enfront dels propietaris 
i els tercers adquirents dels edificis o parts dels mateixos, en el cas que siguin objecte de divisió, dels següents 
danys materials ocasionats a l'edifici dins dels terminis indicats, explicats des de la data de recepció de l'obra, 
sense reserves o des de l'esmena d'aquestes: 
a) Durant 10 anys, dels danys materials causats a l'edifici per vicis o defectes que afectin a la fonamentació, els 
suports, les bigues, els forjats, els murs de càrrega o altres elements estructurals, i que comprometin 
directament la resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici. 
b) Durant 3 anys, dels danys materials causats a l'edifici per vicis o defectes dels elements constructius o de les 
instal·lacions que ocasionin l'incompliment dels requisits d'habitabilitat de l'article 3 de la LOE. 
El constructor també respondrà dels danys materials per vicis o defectes d'execució que afectin a elements de 
terminació o acabat de les obres dins del termini d'1 any. 

RESPONSABILITAT CIVIL 
La responsabilitat civil serà exigible en forma personal i individualitzada, tant per actes o omissions de propis, 
com per actes o omissions de persones per les quals s'hagi de respondre. 
No obstant això, quan pogués individualitzar-se la causa dels danys materials o quedés degudament provada la 
concurrència de culpes sense que pogués precisar-se el grau d'intervenció de cada agent en el dany produït, la 
responsabilitat s'exigirà solidàriament. En tot cas, el promotor respondrà solidàriament amb els altres agents que 
intervenen davant els possibles adquirents dels danys materials a l'edifici ocasionats per vicis o defectes de 
construcció. 
Sense perjudici de les mesures d'intervenció administratives que en cada cas procedeixin, la responsabilitat del 
promotor que s'estableix en la LOE s'estendrà a les persones físiques o jurídiques que, a tenor del contracte o de 
la seva intervenció decisòria en la promoció, actuïn com a tals promotors sota la forma de promotor o gestor de 
cooperatives o de comunitats de propietaris o altres figures anàlogues. 
Quan el projecte hagi estat contractat conjuntament amb més d'un projectista, els mateixos respondran 
solidàriament. 

Els projectistes que contractin els càlculs, estudis, dictàmens o informes d'altres professionals, seran directament 
responsables dels danys que puguin derivar-se de la seva insuficiència, incorrecció o inexactitud, sense perjudici 
de la repetició que poguessin exercir contra els seus autors. 
El constructor respondrà directament dels danys materials causats a l'edifici per vicis o defectes derivats de la 
imperícia, falta de capacitat professional o tècnica, negligència o incompliment de les obligacions atribuïdes al 
cap d'obra i altres persones físiques o jurídiques que d'ell depenguin. 
Quan el constructor subcontracti amb altres persones físiques o jurídiques l'execució de determinades parts o 
instal·lacions de l'obra, serà directament responsable dels danys materials per vicis o defectes de la seva 
execució, sense perjudici de la repetició al fet que pertoqués. 
El director d'obra i el director de l'execució de l'obra que subscriguin el certificat final d'obra seran responsables 
de la veracitat i exactitud d'aquest document. 
Qui accepti l'adreça d'una obra el projecte de la qual no hagi elaborat ell mateix, assumirà les responsabilitats 
derivades de les omissions, deficiències o imperfeccions del projecte, sense perjudici de la repetició que pogués 
correspondre-li enfront del projectista. 
Quan l'adreça d'obra es contracti de manera conjunta a més d'un tècnic, els mateixos respondran solidàriament 
sense perjudici de la distribució que entre ells correspongui. 
Les responsabilitats per danys no seran exigibles als agents que intervinguin en el procés de l'edificació, si es 
prova que aquells van ser ocasionats per cas fortuït, força major, acte de tercer o pel propi 
perjudicat pel dany. 
Les responsabilitats al fet que es refereix aquest article s'entenen sense perjudici de les quals aconsegueixen al 
venedor dels edificis o parts edificades enfront del 
comprador conforme al contracte de compravenda subscrit entre ells, als articles 1.484 i següents del Codi Civil i 
altra legislació aplicable a la compravenda. 
 
2.3 PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS I ALS MITJANS AUXILIARS 

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'Enginyer de l’Edificació 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 TREBALLS 
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'Enginyer de l’Edificació o Arquitecte Tècnic del començament dels treballs al menys 
amb tres dies d'anticipació. 

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 CONTRACTISTES 
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.  
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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, anticipant 
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 RETARD 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. 

CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
Tots els treballs s'executaran amb estricte 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'Enginyer de l’Edificació o Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries. 
Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

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’estendran per triplicat i se 
n'entregaran: un a l'Arquitecte; l'altre a l'Enginyer de l’Edificació; 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 mediacions. 

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 tots i cadascun dels treballs contractats d'acord 
amb allò especificat també en l'esmentat document. 
Per això, i fins que tingui 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'Enginyer de l’Edificació o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin 
estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran exteses i abonades a bon compte. 
Com a conseqüència de l’expressat anteriorment, quan l'Enginyer de l’Edificació 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 preceptuades, 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. 

VICIS OCULTS 
Si l'Enginyer de l’Edificació 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'Enginyer de 
l’Edificació 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 particulars vigent en l'obra. 
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Enginyer de 
l’Edificació o Arquitecte Tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa taxació, tenint en 
compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu transport.  

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'Enginyer de l’Edificació 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 dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones que no 
intervinguin directament a l'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. 
Generalitat de Catalunya) 

NETEJA DE LES OBRES 
Es 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, 
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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. 
 
2.4 DE LES RECEPCIONS D'EDIFICIS I OBRES ANNEXES 

DE LES RECEPCIONS PROVISIONALS 
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'Enginyer de 
l’Edificació 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’estendrà un acta amb tants exemplars com que intervenen 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 estendran el Certificat corresponent de final d'obra. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les 
oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, 
s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra. 
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 

DOCUMENTACIÓ FINAL D'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. 

AMIDAMENT DEFINITIVA DELS TREBALLS I LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DE L'OBRA 
Rebudes  provisionalment  les  obres,  es  procedirà  immediatament  per  l'Enginyer de l’Edificació o Arquitecte 
Tècnic a la seva amidament definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o del  seu representant. 
S’estendrà 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. 

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. 

PRÒRROGA 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 QUALS 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. 
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 ECONÓMIQUES            

3.1 PRINCIPI GENERAL 
Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats 
acreditades per la seva correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes. 
La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties adequades a 
l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament. 
 
3.2 FIANCES 
El Contractista prestarà 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 per 100 i 10 per 100 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 d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el Plec de 
Condicions particulars vigent en l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) 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 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  per  100)  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 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  cobrir  l'import  de  les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció. 

DE LA SEVA DEVOLUCIÓ EN GENERAL 
La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) 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... 

DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA EN EL CAS QUE ES FACIN RECEPCIONS PARCIALS 
Si  la  propietat, amb la conformitat  de  l'Arquitecte  Director, accedís a fer recepcions parcials, tindrà dret el 
Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança. 
 
3.3 DELS PREUS 

COMPOSICIÓ DELS PREUS UNITARIS 
El càlcul dels preus de les distintes 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 plusos, càrregues i  assegurances socials, que intervinguin directament 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 costos directes i indirectes (en els contractes d'obres 
de l'Administració pública aquest percentatge s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.) 
Benefici industrial. El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 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, es 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 previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. 
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
Si no 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. 

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 augment dels preus fixats en el quadre corresponent del 
pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres (amb referència a Facultatives). 

FORMES TRADICIONALS D’AMIDAR 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 de la forma 
d'amidar les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de Condicions 
Tècniques, i en segon lloc, al Plec General de Condicions particulars. 
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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 la revisió corresponent 
d'acord amb la fórmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percebent 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 la 
oferta.  

EMMAGUETZAMENT DE MATERIALS 
El Contractista està obligat a fer els emmagatzaments 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. 
 
3.4 DE LA VALORACIÓ I ABONAMENT DELS TREBALLS 

FORMES DIFERENTS D'ABONAMENT DE LES OBRES 
Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de Condicions 
econòmiques s'hi preceptui 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 a 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 
solament el nombre d'unitats executades. 
Previ amidament i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la 
bestreta per 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 a 
l’amidament 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 en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de  les  obres  executades  durant  els  terminis  
previstos,  segons  l’amidament  que  haurà practicat l'Enginyer de l’Edificació. 
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de 
l’amidament general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els 
preus assenyalats en el pressupost per a 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 mediacions necessàries per estendre aquesta relació, l'Enginyer de 
l’Edificació 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  en  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 i  

podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de l'Arquitecte-Director en 
la forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals". 
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 finança s'hagi preestablert. 
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins 
el noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del 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 deriven de la 
liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 
Les  relacions  valorades  contindran  solament  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. 

MILLORES D'OBRES LLIURAMENT EXECUTADES 
Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, 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 demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a criteri de l'Arquitecte-Director, no tindrà 
dret, no obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construït l'obra amb 
estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 

ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA ALÇADA 
Exceptuant  el  preceptuat  en  el  "Plec  de  Condicions  Particulars  d'índole  econòmica", vigent en l'obra, 
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 íntegrament al 
Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l'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 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. 
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant per 
cent de l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars. 

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 DE GARANTIA 
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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 els 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 desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a que 
aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els 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 per aquests treballs res al Contractista. 
 
3.5 DE LES 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  (0/000) 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.  

DEMORA DELS PAGAMENTS 
Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini convingut, el 
Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) 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, tindrà dret el Contractista 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 fundat 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 al contracte. 
 
3.6 VARIS 

MILLORES I AUGMENTS D'OBRA. CASOS CONTRARIS 
No s'admetran millores d'obra, només 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 mediacions 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 ordenants 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.  

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 l'esmentada resolució, excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més 
enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir l'esmentat termini. 

ASSEGURANÇA DE LES OBRES 
El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins la 
recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per 
Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà 
en compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec al 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  conformitat  expressa  del Contractista, fet en document 
públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del de 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 fiança, abonament complet de 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 fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i  la seva 
quantia, i  si  res no es preveu, 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 figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista, 
abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest 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 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 
s'hagués de menester per 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 pels 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 de adobar-los i conservar-los per 
fer-ne entrega a l'acabament del contracte, en estat de perfecte conservació, reposant-ne els que s'haguessin 
inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en els 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 a costa d'aquell i amb càrrec a la 
fiança. 
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4 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS           

SOBRE ELS COMPONENTS 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a 
l’article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús 

previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, 

publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de 

juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin d’aplicació. 
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques 

tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els 

sigui aplicable d’acord amb les corresponents directives Europees. 
Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes 
a l’article 7.2 Control de recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
Control de la documentació dels subministres. 

1.  Els  subministradors  lliuraran  els  documents  d’identificació  del  producte  exigits  per  la normativa 

d’obligat compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director 

d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la 

documentació corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord 

amb les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats. 
Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes 
condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves 
característiques aparents. 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica 

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre: 
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les 

característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement 

oficial del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i 
b)  les  avaluacions tècniques  d’idoneïtat  per  a  l’ús  previst  de productes,  equips i  sistemes innovadors, 

d’acord amb l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques 

tècniques. 
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels 

productes, equips i sistemes emparats per ella. 
Control de recepció mitjançant assaigs 

1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del CTE pot ser necessari, en determinats casos, 

realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons 

l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F. 
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la 

direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les 

accions a adoptar. 

SOBRE L’EXECUCIÓ.  
Condicions generals. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones 
practiques de la construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de 

les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions 

autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de 

la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra. 
Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions 
establertes a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra 

verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements 

constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva 

conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva 

i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les 

certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si 

s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació. 
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els 

diferents productes, elements i sistemes constructius. 
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les 

avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a 

l’article 5.2.5 
 
Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de 

l’obra acabada. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 
A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves 

instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb 

caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les 

exigides per la legislació aplicable 
 
Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección 

de obras de edificación", estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol 
projecte d'edificació es faci constar expressament l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en 
el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en 
l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com 
és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets 
que s’han de complimentar en el projecte. 
 

 

     Tècnic/s redactor/s Data 
 
 
 
 

     Lluís Gomila Mas, Enginyer de l’Edificació  Juny de 2011 
 
 
 
 

Palma de Mallorca, a 19 de febrer de 2010 
 

La propietat,        El contractista, 
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1  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS      
 
1.1 ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
1.1.1 DESMUNTATGES I ENDERROCS D'ESTRUCTURES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i mecànica sobre 
camió. 
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador. 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, 
classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva 
posició original. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Maçoneria 
- Obra ceràmica 
- Formigó en massa 
- Formigó armat 
- Fusta 
- Fosa 
- Acer 
- Morter 
Determinació del grau de dificultat d’intervenció a les unitats d’obra on intervenen restauradors: 
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 
- Degradació de l’element a tractar 
- Resistència al tractament 
- Dificultat d’accés a l’element a tractar 
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri: 
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix 
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà 
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: Enderrocs: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
Desmuntatges: 
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de las seva posició 
- Col·locació de cindris o apuntalaments, si cal 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la càrrega, en 
funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport. Els materials han de quedar apilats i 
emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin.  
DESMUNTATGE: 
El material ha de ser classificat i identificada la seva situació original. El material ha d'estar emmagatzemat en 
condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les pedres amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar 

separats entre sí, i del terra per elements de fusta. Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el 
sol i les humitats. Han d'estar separades del terra. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, 
on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. S'ha de demolir de dalt a 
baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al mateix nivell. Els elements no 
estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als 
que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció 
d'elements estructurals que li transmetin càrregues. Cal verificar en tot moment l’estabilitat dels elements que 
no es demoleixen. La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. La zona afectada per 
les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se 
intactes, segons s'indiqui en la DT o per la DF.L'execució dels treballs no ha de produir desperfectes, molèsties 
o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn. S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les 
parts que s'hagin de demolir i carregar. Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la 
seva amplària és > 35 cm i la seva alçària és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. Si es preveuen desplaçaments 
laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament. No s'han de deixar 
elements en voladiu sense apuntalar. En cas d'imprevistos o quan es pugui afectar les construccions veïnes, s'ha 
de suspendre les obres i avisar a la DF. La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin 
pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de material. L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb 
les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. S'han d'eliminar els 
elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. S'ha de complir la normativa vigent en 
matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Enderroc d’edificacions: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats 
abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 
Enderroc o desmuntatge de biga, bigueta o pilar de pedra, maó, formigó o fosa, enderroc de murs, desmuntatge 
de murs de carreus, d’arcs de pedra, de llinda de pedra, enderroc de reblert de voltes  desmuntatge de carreus 
ornamentals:  m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT 
Enderroc o desmuntatge d’element estructural de fusta, llinda de fàbrica ceràmica, desmuntatge d’element linial 
amb motllura de pedra o arc nervat de pedra:  
m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT. 
Enderroc o desmuntatge de mur d’entramat de paredat i fusta, enderroc de sostre, de volta ceràmica, enderroc 
de reblerts d’entrebigat, llosana volada, d’escala, desmuntatge de volta de carreus, desmuntatge de traceries o 
d’arcs amb traceries i obertura de finestres tapiades:  m2 de superfície realment executada, amidada segons les 
especificacions de la DT.  
Desmuntatge d’encavallada: m2 de superfície determinada pel perímetre de l'encavallada. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
 
1.1.2 DESMUNTATGES I ENDERROCS DE COBERTES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Enderroc, arrencada o desmuntatge d'elements de coberta o terrats, o de la coberta sencera, amb càrrega 
manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització. L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el 
material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador. El desmuntatge pressuposa que part o tot el 
material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que es 
puguis reconèixer amb posterioritat, i, si cal, fre un croquis amb la seva posició original. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Enderroc complert de coberta plana, inclòs minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor 
- Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades amb morter de 
ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeració, neteja, aplec de material i 
carrega de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'acer conformada amb mitjans manuals, aplec de material 
per a la seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 
- Desmuntatge solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb compressor i 
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 
- Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc d'estructura de rastrells de fusta de coberta, amb mitjans manuals, inclòs picat d'elements massissos, 
neteja del lloc de treball i retirada de runa 
- Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió 
-Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual 
de runes sobre camió 
- Arrencada de bonera, repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 
sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 
contenidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: Enderrocs o arrencades: 
- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
Desmuntatge: 
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 
- Desmuntatge per parts, i classificació del material 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador 

Enderroc o arrancada 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 
mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta 
de restes de material.  

Desmuntatge: 
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. El material ha d'estar emmagatzemat en 
condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les pedres amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar 
separades entre sí, i del terra per elements de fusta. Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el 
sol i les humitats. Han d'estar separades del terra. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. S'ha de demolir de dalt a 
baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al mateix nivell. Els elements no 
estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als 
que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció 
d'elements estructurals que li transmetin càrregues. Si cal, s'han de col·locar cindris o apuntalaments, per tal de 
desmuntar els elements estructurals sense que es produeixin esfondraments. Cal verificar en tot moment 
l’estabilitat dels elements que no es demoleixen. La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei 
(aigua, gas, electricitat, etc.). S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres. La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. S'han de senyalar els elements 
que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o per la DF. Els treballs s'han de fer de manera que 
molestin el mínim possible als afectats. S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 
demolir i carregar. Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és > 35 
cm i la seva alçària és <= 2 m. En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. Si es 
preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament. 
No s'han de deixar elements en voladís sense apuntalar. En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, 
etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura 
per acumulació de material. L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs 
de retirada i càrrega de runa. Aquests recipients han d’anar senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Enderroc complert de coberta plana:  m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els 
perfils de l'edifici aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 
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Enderroc, arrencada o desmuntatge de paviments, grava, teules, lloses, plaques conformades, soleres, envanets 
de sostremort, capes de formació de pendents o rastrells:  m2 de superfície realment executat d'acord amb les 
indicacions de la DT.  
Arrencada de bonera: unitat de quantitat arrencada, d'acord amb les indicacions de la DT. 
Arrencada de minvell, carener, aiguafons, cornisa, canaló o junt de dilatació: m de llargària realment desmuntada 
o enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
 
1.1.3 DESMUNTATGES I ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i càrrega manual i mecànica sobre 
camió o contenidor. 
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició: 
- Paret d’obra de fàbrica de ceràmica 
- Envans i paredons d’obra de ceràmica 
- Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de gruix 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 

Condicions generals: 
L’edifici ha de quedar tancat per una tanca d’alçària superior a 2 m, situada a una distancia superior a 1,5 m de 
l’edifici i de la bastida i convenientment senyalitzada. S’han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com 
una pantalla inclinada rígida que sobresurti de la façana una distancia de 2 m com a mínim. En el cas de que hi 
hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d’un extintor manual contra incendis. Si durant 
l’enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s’han de col·locar testimonis per a observar els 
possibles efectes de l’enderroc i dur a terme l’apuntalament en cas necessari. Els materials han de quedar 
suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de facilitar la seva càrrega, en funció dels mitjans de que es 
disposi i de les condicions de transport. Un cop acabades les tasques d’enderroc, la base ha de quedar neta de 
restes de material. Al acabar l’enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar dretes i de 
les edificacions veïnes per a observar les lesions que hagin pogut sortir. Mentre es du a terme la consolidació 
definitiva es conservaran les contencions, els apuntalaments, les bastides i les tanques. Quan s’apreciï alguna 
anomalia en els elements col·locats o en el seu funcionament, es notificarà immediatament a la DF. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. La runa s'ha d'abocar cap 
a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de 
material. No es dipositarà runa damunt de les bastides. No s’acumularà runa en tanques, murs i suports propis 
que hagin de mantenir-se a peu dret o en edificacions i elements aliens a l’enderroc. No s’acumularà runa amb 
un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en bon estat. En finalitzar la jornada, no 
han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o bé 
altres causes en puguin provocar l’enderroc. Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones que 
puguin ser afectades per l’aigua. La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, 
electricitat, etc.). S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. Els 
treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. En cas d'imprevistos (terrenys 

inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre 
les obres i avisar a la DF. S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i 
càrrega de runa. S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals. 
Paret de 12 a 15 cm de gruix: 
S’han de contrarestar i anul·lar les components horitzontals d’arcs i voltes. Si es preveuen desplaçaments laterals 
de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne l’esfondrament. Si les parets són de tancament, s’enderrocaran 
les que no són estructurals després d’haver enderrocat el sostre superior i abans d’enderrocar les bigues i pilars 
del nivell en el qual es treballa. Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la càrrega 
que hi ha al seu damunt. Abans d’enderrocar els arcs, s’han d’equilibrar les empentes laterals i s’apuntalaran 
sense tallar els tirants fins el seu enderroc. En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d’alçària 
superior a set vegades el seu gruix. 
Envans i paredons: 
S’han d’enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d’enderrocar el sostre superior. Si el sostre superior 
hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar prèviament el sostre. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Enderroc d’element divisori: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Enderroc puntual: unitat mesurada segons especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
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1.1.4 DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de  revestiments de paraments  verticals o horitzontals, amb càrrega 
manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització. L'enderroc, el repicat i l'arrencada, 
pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador. El desmuntatge 
pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, 
identificat amb marques que es puguis reconèixer amb posterioritat, i, si cal, fer un croquis de la seva posició 
original. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d’estucat amb mitjans manuals i 
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada d'enrajolat o d’aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 
camió o contenidor 
- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior , amb mitjans manuals i càrrega 
manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva reutilització i carrega de 
runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i càrrega manual de 
runa sobre camió o contenidor 
- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre camió o 
contenidor 
- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de València sobre paraments, per a la seva posterior restauració i 
muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una, protegint-les amb paper d'arròs, cola natural i paper de 
bombolles, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva reutilització i carrega de 
runa sobre camió o contenidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: Enderrocs, repicat o arrencades: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.) 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
Desmuntatge: 
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 
- Desmuntatge per parts, i classificació del material 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador 
Determinació del grau de dificultat d’intervenció a les unitats d’obra on intervenen restauradors: 
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 
- Degradació de l’element a tractar 
- Resistència al tractament 
- Dificultat d’accés a l’element a tractar 
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri: 
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix 
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà 

- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt 

Enderroc, repicat o arrencada: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 
mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. La base del element eliminat no ha d'estar danyada 
pel procés de treball. Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  

Desmuntatge: 
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. El material ha d'estar emmagatzemat en 
condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol 
i les humitats. Han d'estar separades del terra. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. Els elements no 
estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als 
que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat. L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció 
d'elements estructurals que li transmetin càrregues. Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que 
no es demoleixin. La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. La zona afectada per 
les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se 
intactes, segons s'indiqui en la DT o per la DF. Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible 
als afectats. S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. Es 
permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és > 35 cm i la seva alçària és <= 2 m. En acabar 
la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. Si es preveuen desplaçaments laterals de 
l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament. No s'han de deixar elements en voladís 
sense apuntalar. En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. La runa s'ha d'abocar cap a 
l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de material. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions 
de seguretat suficients. S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de 
runa. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Arrencada d’escopidor o coronament: m de llargària realment arrencat, d’acord amb la DT. 
Arrencada, enderroc o desmuntatge o repicat de revestiments de paraments o sostres: m2 de superfície 
realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
 
1.1.5 DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. L'enderroc i 
l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador. El 
desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, 
classificat, identificat amb marques que es puguin reconèixer amb posterioritat, i, si cal, fer un croquis de la seva 
posició original. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
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- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols 
- Material sintètic i capa d'anivellació 
- Terratzo i capa de sorra 
- Solera de formigó 
- Esglaó 
- Revestiment d'esglaó 
- Recrescut de morter de ciment 
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra 
Determinació del grau de dificultat d’intervenció a les unitats d’obra on intervenen restauradors: 
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 
- Degradació de l’element a tractar 
- Resistència al tractament 
- Dificultat d’accés a l’element a tractar 
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri: 
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix 
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà 
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: Enderrocs o arrencades: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de runa sobre camió 
Desmuntatge: 
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 
- Desmuntatge per parts, i classificació del material 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador 

Condicions generals: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 
mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats 
en funció de l'ús a que es destinin. Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  

Desmuntatge: 
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. El material ha d'estar emmagatzemat en 
condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol 
i les humitats. Han d'estar separades del terra. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, 
on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). El paviment no ha de 
tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells d’instal·lació i de 
mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina. S'han de protegir els elements de 
servei públic que puguin resultar afectats per les obres. La zona afectada per les obres ha de quedar 
convenientment senyalitzada. L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar 
les construccions, bens o persones de l'entorn. S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que 
s'hagin de demolir i carregar. En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament 
pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. L'operació de càrrega de 
runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. Els materials d’aplec i 
posterior aprofitament s’han de situar en una zona amplia i arrecerada. S'ha de complir la normativa vigent en 
matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

Arrencada de paviments situats sobre sostre: 
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està col·locat, sense 
afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o biguetes. No es dipositarà runa damunt 
de les bastides. No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o 
d'edificacions i elements aliens a l'enderroc. No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels 
sostres, en cap cas. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Enderroc d’esglaó, arrencada de revestiment d’esglaó, sòcol, vorada o rigola: m de llargària realment 
enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
Enderroc de solera de formigó en massa: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras 
de carreteras y puentes (PG 3/75) 
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
 
1.1.6 DESMUNTATGES I ARRENCADES DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Enderroc d’elements de fusteria, amb càrrega manual sobre camió o contenidor. S'han considerat els següents 
elements: 
- Arrencada de fulla i bastiment 
- Desmuntatge de persiana de llibret 
- Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de l'element arrencat 
- Aplec dels elements desmuntats 
- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió 

Condicions generals: 
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció 
dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. Quan s’apreciï alguna anomalia, es notificarà 
immediatament a la DF. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Condicions generals: 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. No s’ha de dipositar runa sobre les bastides. No s’acumularà 
runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en edificacions i elements aliens a 
l’enderroc. No s’acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en 
bon estat. Si l’arrencada o desmuntatge solament afecta a la fusteria i al bastiment, no s’ha de malmetre el forat 
d’obra de l’element que s’arrenca. Quan s’arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s’està enderrocant, no 
s’afectarà l’estabilitat de l’element estructural on estigui situada, i es disposaran, en les obertures que donin al 
buit, proteccions provisionals. Durant l'arrencada d’elements de fusta, s’arrencaran o doblegaran les puntes i 
claus. Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o lesions. Si s’arrenquen o 
desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l’edifici ha de quedar envoltat d’una tanca 
d’alçària >2 m, situada a una distància de l’edifici i de la bastida > 1,5 m i convenientment senyalitzada. S’han de 
col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que sobresurti de la façana una 
distància >2 m. En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el 
vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l’enderroc. L'operació de càrrega de 
runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. Els treballs s'han de 
fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

Desmuntatge: 
Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar. Si en el conjunt de peces a 
desmuntar hi haguessin elements mòbils (finestrons, paravents, etc,), aquests s'han d'immobilitzar. Es disposarà 
d'una superfície ampla i arrecerada per l'aplec del material a reutilitzar. S'evitaran les caigudes o cops subjectant 
els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues suaus i fent-les descendir amb politges. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
1.1.7 DESMUNTATGES I ARRENCADES D'ENVIDRAMENTS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Arrencada o desmuntatge de vidres, amb càrrega manual sobre camió o contenidor, o neteja i aplec del material 
reutilitzable. L'arrencada pressuposa que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador. 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, 
classificat, identificat amb marques que siguin es puguis reconèixer amb posterioritat, i, si cal, amb un croquis de 
la seva posició original. 
S'han considerat els següents elements: 
- Arrencada de vidre de claraboia amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de vidre de claraboia amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Arrencada de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals i càrrega manual de 
runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals, aplec de materials 
per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de l'element arrencat 
- Aplec dels elements desmuntats 
- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió 

Condicions generals: 
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar- ne la càrrega, en 
funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. Quan s’apreciï alguna anomalia, es 
notificarà immediatament a la DF. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Condicions generals: 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. No s’ha de dipositar runa sobre les bastides. No s’acumularà 
runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en edificacions i elements aliens a 
l’enderroc. No s’acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en 
bon estat.  Si l’arrencada o desmuntatge solament afecta als vidres, no s’ha de malmetre el bastiment. Els vidres 
es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o lesions. Si s’arrenquen o desmunten 
elements situats en un tancament exterior, l’edifici ha de quedar envoltat d’una tanca d’alçària >2 m, situada a 
una distància de l’edifici i de la bastida > 1,5 m i convenientment senyalitzada. S’han de col·locar proteccions com 
xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que sobresurti de la façana una distància >2 m. En finalitzar la 
jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el vent, les condicions 
atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l’enderroc. L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb 
les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. S'han d'eliminar els 
elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. Els treballs s'han de fer de manera que 
molestin el mínim possible als afectats. 

Desmuntatge: 
Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar. Si en el conjunt de peces a 
desmuntar hi haguessin elements mòbils, aquests s'han d'immobilitzar. Es disposarà d'una superfície ampla i 
arrecerada per l'aplec del material a reutilitzar. S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin 
de desmuntar amb eslingues suaus i fent-les descendir amb politges. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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1.1.8 DEMOLICIONS I ARRENCADES D'ELEMENTS D'EVACUACIÓ 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans manuals o 
mecànics. 
S'han considerat els elements següents: 
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó 
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó 
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim 
- Baixant 
- Xemeneia d’obra ceràmica amb revestiment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
- Neteja i aplec de les peces en el cas que aquestes siguin recuperades 

Condicions generals: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels 
mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats 
en funció de l'ús a que es destinin. Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que mantinguin el 
mateix nivell. Ha d'estar fora de servei. Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. La zona afectada per 
les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, 
molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn. S'ha d'evitar la formació de pols, pel que 
cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. En cas d'imprevistos o es pugui afectar les construccions 
veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les 
precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. La runa s'ha de desinfectar 
abans de ser transportada. S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de 
runa. S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials a la rasa. No s'han d'acumular terres o runa a les vores de 
l'excavació, a una distància <= 60 cm. Aquests recipients han d’anar senyalitzats amb etiquetes d’advertència de 
perill. S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 
transport de productes de construcció. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Clavegueró, canonada, interceptor, cuneta o conductes d’evacuació: m de llargària realment enderrocat, amidat 
per l'eix de l'element, segons les especificacions de la DT. 
Pou: m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  
Enderroc xemeneia: m3 volum realment enderrocat. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones 
 

1.1.9 DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació 
d’elements d’instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d’enllumenat. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Arrencada de tubs i accessoris d’instal·lació de gas, elèctrica i lampisteria 
- Arrencada de llum superficial 
- Desmuntatge de llum superficial 
- Desmuntatge de fanal 
- Desmuntatge de braç mural 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Operacions de preparació 
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas 
- Desmuntatge o arrencada dels elements 
- Enderroc dels fonaments si es el cas 
- Neteja de la superfície de les restes de runa 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de rebuig 
generats i condicionament de l’abocador 
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, descàrrega i 
classificació 

Condicions generals: 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
La xarxa ha d’estar fora de servei. Si la xarxa o l’element a desmuntar conté fluids, aquests s’han de buidar. Els 
elements s’han de desmuntar amb les eines apropiades. Es tindrà especial cura amb els elements que s’han de 
tornar a muntar en un altre lloc. Els elements grans i pesats s’han de subjectar i manipular pels punts d’ancoratge 
disposats per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar. 
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, cistelles, etc.). 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d’un element elèctric, 
l’extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit. S'han de protegir els elements de 
servei públic que puguin resultar afectats per les obres. La zona afectada per les obres ha de quedar 
convenientment senyalitzada. Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients i evitar danys a les construccions pròximes. S'han de senyalar els elements que hagin de 
conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o en el seu defecte, la DF. Els treballs s'han de 
fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les 
parts que s'hagin de demolir i carregar. En cas d'imprevistos o quan es pugui afectar les construccions veïnes, 
s'ha de suspendre les obres i avisar a la DF. L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions 
necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. S'han d'eliminar els elements que puguin 
entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al 
material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. Durant el 
transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte. En cas d’utilització 
d’abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l’obra sense que prèviament estigui aprovat 
l’abocador pel Director d’Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Arrencada de tubs d’instal·lació o retirada de cables: 
m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT. ARRENCADA D’INSTAL·LACIONS 
Elèctriques o d’enllumenat: 
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Unitat d’element realment desmuntat, inclòs l’enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les 
especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
1.1.10 DESMUNTATGES I ARRENCADES D’INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació 
d’elements d’instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d’enllumenat. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Arrencada de llum superficial 
- Desmuntatge de llum superficial 
- Desmuntatge de fanal 
- Desmuntatge de braç mural 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Operacions de preparació 
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas 
- Desmuntatge o arrencada dels elements 
- Enderroc dels fonaments si es el cas 
- Neteja de la superfície de les restes de runa 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de rebuig 
generats i condicionament de l’abocador 
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, descàrrega i 
classificació 

Condicions generals: 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
La xarxa ha d’estar fora de servei. Si la xarxa o l’element a desmuntar conté fluids, aquests s’han de buidar. Els 
elements s’han de desmuntar amb les eines apropiades. Es tindrà especial cura amb els elements que s’han de 
tornar a muntar en un altre lloc. Els elements grans i pesats s’han de subjectar i manipular pels punts d’ancoratge 
disposats per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar. 
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, cistelles, etc.). 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d’un element elèctric, 
l’extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit. S'han de protegir els elements de 
servei públic que puguin resultar afectats per les obres. La zona afectada per les obres ha de quedar 
convenientment senyalitzada. Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients i evitar danys a les construccions pròximes. S'han de senyalar els elements que hagin de 
conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o la DF. Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim 
possible als afectats. S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 
carregar. En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb 
les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. S'han d'eliminar els 
elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. El transport s'ha de realitzar en un vehicle 
adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament 
correcte. Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte. En cas 
d’utilització d’abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l’obra sense que prèviament 

estigui aprovat l’abocador pel Director d’Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que 
estigui constituïda. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Arrencada de tubs d’instal·lació o retirada de cables: m linial de tub realment arrencat, amidat segons les 
especificacions de la DT. 
Arrencada d’instal·lacions elèctriques o d’enllumenat: Unitat d’element realment desmuntat, inclòs l’enderroc 
dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
1.2  TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o material 
d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

Càrrega i transport de material d’excavació i residus:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients. Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del 
material. El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. El trajecte que s'ha de recórrer ha 
de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

Transport a obra: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa 
obra o entre dues obres. Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. L'abocada s'ha de fer al lloc i amb 
el gruix de capa indicats. Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

Transport a instal·lació externa de gestió de residus: 
El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s’ha de transportar a una instal·lació externa 
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor i posseïdor dels residus 
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i el número de llicència 
- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Càrrega i transport de material d’excavació i residus:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 
elements que calen per al seu desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de protegir el material de manera 
que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 

Residus de la construcció: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Transport de material: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre 
acceptat prèviament i expressament per la DF. 
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La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. TERRES: 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i 
altres residus de la construcció. 
 
1.3 GESTIÓ DE RESIDUS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o material 
d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Classificació dels residus en obra 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de 
valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 

Classificació de residus: 
S’han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat: 
- Formigó CER 170101 (formigó): >= 160 t 
- Maons, teules, ceràmics CER 170103 (teules i materials ceràmics): >= 80 t 
- Metall CER 170407 (metalls barrejats) >= 4 t 
- Fusta CER 170201 (fusta): <= 2 t 
- Vidre CER 170202 (vidre): >= 2 t 
- Plàstic CER 170203 (plàstic) >= 1 t 
- Paper i cartró CER 150101 (envasos de paper i cartró): >= 1 t 
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors, han de 
quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 
- Si es fa la separació selectiva en obra: 
- Inerts CER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen substàncies 
perilloses) 
- No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, PCB ni 
substàncies perilloses) 
- Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que contenen 
substàncies perilloses) 
- Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern): 
- Inerts i No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, PCB ni 
substàncies perilloses) 

- Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que contenen 
substàncies perilloses) 
Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s’emmagatzemaran en els espais previstos a l’obra per a 
aquesta finalitat. Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, 
d’acord amb la separació selectiva prevista. Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en 
funció del seu destí final. 

Residus especials: 
Els residus especials sempre s’han de separar. 
Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta. Temps màxim 
d’emmagatzematge: 6 mesos. Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. El contenidor de 
residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar 
vessaments accidentals Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en 
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. Els contenidors de 
residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. Els bidons que contenen 
líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció 
de líquids per tal d’evitar fuites. Els contenidors de residus especials s’han de col.locar sobre un terra 
impermeabilitzat.  

Càrrega i transport de material d’excavació i residus: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients. Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del 
material. El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. El trajecte que s'ha de recórrer ha 
de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

Transport a obra: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa 
obra o entre dues obres. Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. L'abocada s'ha de fer al lloc i amb 
el gruix de capa indicats. Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

Transport a instal·lació externa de gestió de residus: 
El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s’ha de transportar a una instal.lació externa 
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor i posseïdor dels residus 
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i el número de llicència 
- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s’ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament 
especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Càrrega i transport de material: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 
elements que calen per al seu desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de protegir el material de manera 
que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 

Residus de la construcció: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Transport de material d’excavació de residus: 
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m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el 
coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i 
expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. TERRES: 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 
Disposició de residus de construcció o demolició inerts o no especials: m3 de volum de cada tipus de residu 
dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent.  
Disposició de residus de construcció o demolició especials: kg de pes de cada tipus de residu dipositat a 
l’abocador o centre de recollida corresponent. 
Disposició de residus: La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de 
residu al centre corresponent. 
No inclou l’emissió del certificat per part de l’entitat receptora. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i 
altres residus de la construcció. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 MOVIMENTS DE TERRES            

 
2.1 EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. S'han considerat els tipus 
següents: 
- Neteja i esbrossada del terreny 
- Excavació per a buidada de soterrani 
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: Excavació per esplanació, buidat de soterrani o 
caixa de paviment: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
Neteja i esbrossada del terreny: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s’han de conservar 
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 
- Càrrega dels materials sobre camió 
Excavació de roca amb morter expansiu: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
- Introducció del morter a les perforacions 
- Trossejat de les restes amb martell trencador 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 

Condicions generals: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. Es considera terreny 
compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50. Es considera terreny 
de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense 
rebot. Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al 
capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. Es 
considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT. 

Neteja i esbrossada del terreny: 
S’ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, escombraries, 
etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors. L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat 
pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona influenciada pel procés de l'obra. S'ha de deixar una 
superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure d'arbres, de plantes, de deixalles i 
d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar. Els forats 
existents i els que resultin de les operacions de desbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb 
les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació. S'han de conservar en zona a 
part les terres o els elements que la DF determini. S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials 
que la DF no hagi acceptat com a útils. 
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Excavació per a esplanació, rebaix del terreny o buidat de soterrani: 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat exactament 
definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. S'entén que el rebaix es fa en superfícies 
mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines o de camions. S'entén que la buidada de 
soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és possible la maniobrabilitat de màquines o de 
camions sense gran dificultat. El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. S'han 
de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser 
mínima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa compacitat. La qualitat del terreny al fons de l'excavació 
requereix l'aprovació explícita de la DF. Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La 
resta s'ha de transportar a un abocador autoritzat. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 100 mm 
- Nivells:   + 10 mm, - 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Angle del talús: ± 2° 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Condicions generals: 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors 
de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 

- Trams rectes: <= 12% 
- Corbes: <= 8% 

- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
Excavació per a esplanació, rebaix del terreny o buidat de soterrani: Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, 
sense soscavar-les. No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. S'han d'extreure les terres o 
els materials amb perill de despreniment. S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema 
de desguàs a fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT  
Neteja i esbrossada: 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. No inclou la tala d'arbres. 
Excavació: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les 
modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport 
del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una 
correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han 
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions 
relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
 

2.2 EXCAVACIONS DE RASES I POUS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d’instal·lacions, realitzades amb mitjans 
mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames. L'execució de la unitat d'obra inclou les 
operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l’ordre d’execució de les dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la 
partida d’obra 
Condicions generals: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. Es considera terreny 
compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50. Es considera terreny 
de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense 
rebot. Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al 
capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. Es 
considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que 
determini la DF. El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. El fons de l'excavació no ha de tenir material 
engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts. Els talussos perimetrals han de ser els fixats 
per la DF. Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. La qualitat de terreny del fons de l'excavació 
requereix l'aprovació explícita de la DF.  
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions:  ± 5%, ± 50 mm 
- Planor: ± 40 mm/m 
- Replanteig:  < 0,25%, ± 100 mm 
- Nivells: ± 50 mm 
- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2° 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Condicions generals 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. S'han de protegir els elements de servei públic 
que puguin resultar afectats per les obres. S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs 
d'execució de la partida. S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. Abans de començar els treballs, es 
farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la 
zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària: >= 4,5 m 
- Pendent: 

- Trams rectes: <= 12% 
- Corbes: <= 8% 

- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
La finalització de l’excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s’ha de fer just abans 
de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. Si això no fos possible, es deixarà una 
capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment en que es pugui formigonar la capa de neteja. Cal extreure les 
roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.  Cal extreure del fons de l’excavació 
qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes 
de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l’excavació per tal que la sabata tingui un 
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recolzament homogeni. No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. No s'ha de treballar 
simultàniament en zones superposades. S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. 
L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos 
següents: 
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. S'ha de preveure un sistema de 
desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Si 
apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. Els esgotaments s’han de 
fer sense comprometre l’estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s’han de mantenir mentre durin els treballs 
de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l’excavació. Els 
treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. En cas d'imprevistos (terrenys 
inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF. No s'ha de 
rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. S'ha d'evitar la formació de 
pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions 
necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients. S'ha de complir la normativa vigent en 
matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. Les 
terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser 
la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual. S'ha de tenir en compte el sentit 
d'estratificació de les roques. S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i 
reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals 
del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les 
modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport 
del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una 
correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han 
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions 
relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
 
2.3 REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions d’estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per a reblert de rases, forats d’excavacions o 
esplanades que han d’augmentar la seva cota d’acabat, i operacions de correcció de la superfície del fons d’una 
excavació, prèviament al seu reblert. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d’esplanades 
- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades 

- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la 
construcció o demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada per al tractament d’aquests residus 
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la construcció 
o demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada per al tractament d’aquests residus 
- Estesa de graves naturals o provenint de material reciclat de residus d ela construcció, per a drenatges 
- Repàs i piconatge d'esplanada 
- Repàs i piconatge de caixa de paviment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats 
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat 
- Compactació de les terres o sorres 
Reblert o estesa amb graves per a drenatges: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig dels nivells 
- Aportació del material 
- Reblert i estesa per tongades successives 
Repàs i piconatge: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 

Terraplenat i piconatge o reblert de rases: 
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a aconseguir una plataforma amb 
terres superposades, o el reblert d’una rasa. El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement 
paral·leles a la rasant final. El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista 
d'acord amb els mitjans que s'utilitzin. El material que s’utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec 
de condicions corresponent. En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst 
expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 

Reblert o estesa de graves per a drenatge: 
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final. Les graves han de ser 
netes, sense argila, margues ni altres materials estranys. Les tongades han de quedar compactades 
adequadament. El grau de compactació ha de ser superior al dels terrenys adjacents al seu mateix nivell. La 
composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF d'acord amb el 
terreny adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua.  
Com a condicions generals ha de complir: 
- Mida del granulat: <= 76 mm 
- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050): <= 5%  

Repàs i piconatge d'esplanada: 
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF. El terra de l'esplanada ha de 
quedar pla i anivellat. No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 

Repàs i piconatge de caixa de paviment: 
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF. Conjunt d'operacions per a 
aconseguir l'acabat geomètric de la caixa del paviment. La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets 
repassades i a la rasant prevista. La superfície compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell: - 25 mm 
- Planor: ± 15 mm/3 m 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Terraplenat, reblert o estesa: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior a: 
- 0°C en reblert o estesa de grava 
- 2°C en terraplenat amb terres adequades 
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar entollaments. A les vores amb 
estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora. No s'ha de treballar simultàniament en 
capes superposades. Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

Estesa de graves per a drenatge: 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. No s'han de 
barrejar diferents tipus de materials. S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.  

Repàs i piconatge: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. Els llocs que, per alguna raó 
(pendents, obres de fàbrica properes, etc.), no es puguin compactar amb l'equip habitual, s'han d'acabar amb els 
mitjans adequats per a aconseguir la densitat de compactació especificada. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Terraplenat, reblert o estesa: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
La partida d’obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent 
del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres. 
Repàs: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 FONAMENTS, RASES I POUS            
 
3.1. FORMIGONAT DE SABATES CONTÍNUES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formigonat d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó 
autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les 
prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions 
auxiliars relacionades amb el formigonat i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Fonamentació contínua 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonat: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l’encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó 

Condicions generals: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08 , en especial les que 
fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de la EHE-08) en funció de les classes 
d'exposició. El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques. El formigó col·locat no ha de tenir 
disgregacions o buits a la massa. Després del formigonat les armadures han de mantenir la posició prevista a la 
DT. La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni 
d'altres. La DF comprovarà l’absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar 
els defectes inadmissibles d’acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. L'element acabat ha de tenir una 
superfície uniforme, sense irregularitats. Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració 
uniforme sense regalims, taques, o elements adherits. En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar 
distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin entre elles. La resistència 
característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08. Les toleràncies d'execució han de 
complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08. Les toleràncies en el recobriment i la posició 
de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831. No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos 
en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos d’instal·lacions , etc., fora que ho autoritzi 
explícitament la DF.  

Sabates contínues: 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm 
- Nivells: 
- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 
- Dimensions en planta: 
- Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm 
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 
- D <= 1 m: + 80 mm; -20mm 
- 1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm , -20mm 
- D > 2,5 m: + 200 mm , -20mm 
- Secció transversal (D:dimensió considerada): 
- En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm 
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- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm 
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm 
- Planor (EHE-08 art.5.2.e): 
- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
- Cares laterals (fonaments encofrats) : ± 16 mm/2 m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Formigonat: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. El formigó s'ha de posar a l'obra 
abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 
5°C i 40°C. El formigonat s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser 
inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonat requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En 
aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència 
realment assolida. Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 
formigó. No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. No es procedirà al 
formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva. La DF 
comprovarà l’absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes 
inadmissibles d’acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. No es col·locarà en obra capes o tongades de 
formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa. Si l'abocada del formigó es 
fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonat. No pot transcórrer mé s 
d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonat, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar 
medis que retardin l'adormiment. No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments 
incompatibles entre ells. L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de 
manera que s’ eliminin forats i s’eviti la segregació. S’ha de garantitzar que durant l’abocat i compactat del 
formigó no es produeixen desplaçaments de l’armadura. La velocitat de formigonat ha de ser suficient per 
assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. El formigonat s'ha de suspendre en cas de pluja o de 
vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. En 
cap cas s'ha d'aturar el formigonat si no s'ha arribat a un junt adequat. Els junts de formigonat han de ser 
aprovats per la DF abans del formigonat del junt. En tornar a iniciar el formigonat del junt s'ha de retirar la capa 
superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 
corrosius. Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d’aigua en el junt. Es poden 
utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l’execució de junts sempre que es justifiqui i es 
supervisi per la DF. Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. Durant 
l'adormiment i primer període d’enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de 
l’element de formigó mitjançant el curat adequat i d’acord amb EHE-08. Durant l'adormiment s'han d'evitar 
sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 

Formigó estructural: 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de 
vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. El vibratge ha de fer-
se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Formigonat: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 
acceptades prèviament i expressament per la DF. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 
 

3.1.2 ARMADURES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres 
i/o malles d'acer, en formació d’armadura passiva d’elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat 
o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d’acer. 
S'han considerat les armadures pels elements següents: 
- Fonaments 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

Condicions generals: 
Per a l’elaboració, manipulació i muntatge d’armadures s’ha de seguir les indicacions de la EHE i la UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. 
El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l’especificat a la DT. Les barres no han de tenir defectes 
superficials ni esquerdes. Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni 
d'altres substàncies que puguin perjudicar a l’acer, al formigó o a l’adherència entre ells. La disposició de les 
armadures ha de permetre un formigonat correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin recobertes 
de formigó. En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d’un vibrador intern. La 
secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. Els 
empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d’una barra a la següent, sense que es 
produeixin lesions en el formigó proper a la zona d’empalmament. No hi ha d'haver més empalmaments dels que 
consten a la DT o autoritzi la DF. Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l’armadura treballa 
a la màxima càrrega. Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. Per a realitzar un altre 
tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una 
resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu 
entre elles no sigui superior a 0,1 mm. L’armat de la ferralla s’ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per 
aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l’especificat en l’apartat 
69.4.3.1 de la EHE. La soldadura no resistent, ha de complir l’especificat en l’article 69.4.3.2 de la EHE, seguint els 
procediments establerts en la UNE 36832. La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la 
disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, 
ha de seguir les prescripcions de la EHE , al article 69.5.2. A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l’article 69 .5.2.5 de la EHE amb els 
procediments descrits en la UNE 36832. No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta 
curvatura de l'armadura. Queda prohibida la soldadura d’armadures galvanitzades o amb recobriments 
epoxídics. Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d’unió, s’han de realitzar segons les especificacions 
de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s’ ha de complir l’especificat en l’artícle 69.5.2.6 de la 
EHE. Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició 
durant l'abocada i la compactació del formigó. Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels 
fonaments. La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonat. Per a qualsevol 
classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors 
determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el 
formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. Els sistemes auxiliars per a l’armat de la 
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peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l’armadura, han de complir els recobriments 
mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.  
Distància lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim (on: D diàmetre armadura principal o 
diàmetre equivalent) Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm 
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les 
barres ha de seguir les prescripcions de la EHE, article 69.5.1. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posició: 
- En series de barres paral·leles: ± 50 mm 
- En estreps i cèrcols : ± b/12 mm 
(on b es el costat menor de la secció de l’element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831. 

Barres corrugades: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces 
comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la 
secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). Si la peça ha de suportar 
esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. Els 
empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. Es prohibeix 
l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. En la zona de solapament s’ha de disposar armadures 
transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més gran. 
Distància lliure entre 2 barres aïllades consecutives.: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= 
longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 
1,25 granulat màxim 
Llargària solapa: a x Lb neta: (on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 
69.5.1.2 de la EHE). 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Condicions generals: 
El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a 
velocitat constant, amb l’ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. No 
s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. S'han de col·locar separadors per a 
garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors 
ha de complir l’especificat en la taula 69.8.2 de la EHE-08. Els separadors han d’estar expressament dissenyats 
per a aquesta finalitat i han de complir l’especificat en l’article 37.2.5 de la EHE. Es prohibeix l’ús de fusta o 
qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar 
operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Barres corrugades 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com a increment del 
rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de barra  de ferralla, dins de l’element compost) 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 
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4 ESTRUCTURES             
 
4.1 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formigonat d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó 
autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les 
prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions 
auxiliars relacionades amb el formigonat i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Pilars 
- Murs 
- Bigues 
- Llindes 
- Cèrcols 
- Sostres amb elements resistents industrialitzats 
- Sostres nervats unidireccionals 
- Sostres nervats reticulars 
- Lloses i bancades 
- Membranes i voltes 
S’han considerat les operacions auxiliars següents: 
- Aplicació superficial d’un producte filmògen per la cura d’elements de formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonat: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l’encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó 
Tractament de cura amb producte filmògen: 
- Preparació de la superfície a tractar 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de recobriment necessàries 
- Protecció de la zona tractada 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08 , en especial les que 
fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de la EHE-08) en funció de les classes 
d'exposició. El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques. El formigó col·locat no ha de tenir 
disgregacions o buits a la massa. Després del formigonat les armadures han de mantenir la posició prevista a la 
DT. La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni 
d'altres. L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. Si la superfície ha de quedar 
vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits. En el cas d'utilitzar 
matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin 
entre elles. La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08. Les 
toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08. Les toleràncies 
en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831. No s'accepten 
toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos 
d’instal·lacions , etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.  

Formigonat d'estructures: 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat de línies i superfícies (H alçaria del punt considerat): 

- H <= 6 m: ± 24 mm 
- 6 m < H <= 30 m: ± 4H, ± 50 mm 
- H >= 30 m: ± 5H/3, ± 150 mm 
- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat): 
- H <= 6 m: ± 12 mm 
- 6 m < H <= 30 m: ± 2H, ± 24 mm 
- H >= 30 m: ± 4H/5, ± 80 mm 
- Desviacions laterals: 
- Peces: ± 24 mm 
- Junts: ± 16 mm 
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals): ± 20 mm 
- Secció transversal (D: dimensió considerada): 
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm 
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm 
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm 
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric: 
- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m 
- Resta d'elements: ± 10 mm 
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE- 08. 

Sostres d’elements resistents industrialitzats:  
Gruix de la capa de compressió: 
- Sobre biguetes: 40 mm 
- Sobre peces d’entrebigat ceràmiques o de morter de ciment: 40 mm 
- Sobre peces d’entrebigat de poliestirè: 50 mm 
- Sobre peces d’entrebigat si l’acceleració sísmica>=0.16g: 50 mm 
- Sobre lloses alveolars pretensades: 40 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 
- Acabat reglejat mecànic: ± 12 mm/3 m 
- Acabat mestrejat amb regla: ± 8 mm/3 m 
- Acabat llis: ± 5 mm/3 m 
- Acabat molt llis: ± 3 mm/3 m 
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 

Sostres nervats unidireccionals: 
Gruix de la capa de compressió: 
- Sobre peces d’entrebigat ceràmiques o de morter de ciment: 40 mm 
- Sobre peces d’entrebigat de poliestirè: 50 mm 
- Sobre peces d’entrebigat si l’acceleració sísmica>=0.16g: 50 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals: 
- Acabat reglejat mecànic: ± 12 mm/3 m 
- Acabat mestrejat amb regla: ± 8 mm/3 m 
- Acabat llis: ± 5 mm/3 m 
- Acabat molt llis: ± 3 mm/3 m 
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Formigonat: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 
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La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. El formigó s'ha de posar a l'obra 
abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 
5°C i 40°C. El formigonat s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser 
inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonat requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En 
aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència 
realment assolida. Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 
formigó. No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. No es procedirà al 
formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva. La DF 
comprovarà l’absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes 
inadmissibles d’acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. No es col·locarà en obra capes o tongades de 
formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa. Si l'abocada del formigó es 
fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonat. No pot transcórrer més 
d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonat, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar 
medis que retardin l'adormiment. No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments 
incompatibles entre ells. L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. La 
compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera 
que s’ eliminin forats i s’eviti la segregació. S’ha de garantir que durant l’abocat i compactat del formigó no es 
produeixen desplaçaments de l’armadura. La velocitat de formigonat ha de ser suficient per assegurar que l'aire 
no quedi agafat i assenti el formigó. El formigonat s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. 
Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. En cap cas 
s'ha d'aturar el formigonat si no s'ha arribat a un junt adequat. Els junts de formigonat han de ser aprovats per la 
DF abans del formigonat del junt. En tornar a iniciar el formigonat del junt s'ha de retirar la capa superficial de 
morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. Abans 
de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d’aigua en el junt. Es poden utilitzar productes 
específics (com les resines epoxi) per a l’execució de junts sempre que es just ifiqui i es supervisi per la DF. Un 
cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. Durant l'adormiment i primer 
període d’enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l’element de formigó 
mitjançant el curat adequat i d’acord amb EHE-08. Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i 
vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 

Formigó estructural:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de 
vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. El vibratge ha de fer-
se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments. 

Formigó lleuger: 
Per realitzar una compactació correcte del formigó lleuger es reduirà la separació entre posicions consecutives 
dels vibradors al 70% de la utilitzada per a un formigó convencional. S’evitarà que el granulat lleuger suri com a 
conseqüència d’un excessiu vibrat. L’acabat superficial de la cara on s’aboqui el formigó es realitzarà mitjançant 
eines adients que garanteixin que el granulat s’introdueixi a la massa de formigó i quedi recobert per la beurada 

Sostres d’elements industrialitzats: 
Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del formigó. 
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d’estar ben humitejades en el moment del formigonat 
En cas d’emprar-se peces ceràmiques s’ha de regar generosament. L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als 
extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. El formigonat dels nervis i de la capa de compressió dels 
sostres s'ha de realitzar simultàniament. S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, 
sense que es produeixin disgregacions. S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles i d'altres 
elements del sostre. En el formigonat de lloses alveolars s’ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador 
que pugui penetrar en l’ ample d’aquests, excepte s’utilitza formigó autocompactant 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Formigonat: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 
acceptades prèviament i expressament per la DF. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 
 
4.1.A ARMADURES PASSIVES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres 
i/o malles d'acer, en formació d’armadura passiva d’elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat 
o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d’acer. 
S'han considerat les armadures pels elements següents: 
- Elements estructurals de formigó armat 
- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també: 
- Perforació del formigó 
- Neteja del forat 
- Injecció de l’adhesiu al forat 
- Immobilització de l’armadura durant el procés d’assecat de l’adhesiu 

Condicions generals: 
Per a l’elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de la EHE i la UNE 
36831. Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a 
la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l’especificat a la DT. Les barres no han de tenir defectes 
superficials ni esquerdes. Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni 
d'altres substàncies que puguin perjudicar a l’acer, al formigó o a l’adherència entre ells. La disposició de les 
armadures ha de permetre un formigonat correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin recobertes 
de formigó. En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d’un vibrador intern. La 
secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. Els 
empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d’una barra a la següent, sense que es 
produeixin lesions en el formigó proper a la zona d’empalmament. No hi ha d'haver més empalmaments dels que 
consten a la DT o autoritzi la DF. Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l’armadura treballa 
a la màxima càrrega. Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. Per a realitzar un altre 
tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una 
resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu 
entre elles no sigui superior a 0,1 mm. L’armat de la ferralla s’ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per 
aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l’especificat en l’apartat 
69.4.3.1 de la EHE. La soldadura no resistent, ha de complir l’especificat en l’article 69.4.3.2 de la EHE, seguint els 
procediments establerts en la UNE 36832. La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la 
disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, 
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ha de seguir les prescripcions de la EHE , al article 69.5.2. A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l’article 69 .5.2.5 de la EHE amb els 
procediments descrits en la UNE 36832. No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta 
curvatura de l'armadura. Queda prohibida la soldadura d’armadures galvanitzades o amb recobriments 
epoxídics. Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d’unió, s’han de realitzar segons les especificacions 
de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s’ ha de complir l’especificat en l’article 69.5.2.6 de la 
EHE. Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició 
durant l'abocada i la compactació del formigó. Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres 
principals mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura 
quan les armadures estiguin a l’encofrat. Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels 
fonaments. Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en 
mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el 
cas d'elements que hagin de quedar soterrats. La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de 
començar el formigonat. Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha 
de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe 
d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa 
norma. Els sistemes auxiliars per a l’armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de 
l’armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça. 
Distància lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins 
la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de la EHE, article 69.5.1. Toleràncies d'execució: 
- Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posició: 
- En series de barres paral·leles: ± 50 mm 
- En estreps i cèrcols : ± b/12 mm 
(on b es el costat menor de la secció de l’element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831. 

Barres corrugades: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces 
comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la 
secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup). Si la peça ha de suportar 
esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. Els 
empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE. Es prohibeix 
l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. En la zona de solapament s’ha de disposar armadures 
transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més gran.  
Distància lliure entre 2 barres aïllades consecutives: >= D mà xim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= 
longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màx, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màx. 
Llargària solapa: a x Lb neta: (on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 
69.5.1.2 de la EHE). 

Malla electrosoldada: 
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l’especificat en l’article 69.5.2.4 de la EHE. 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 

- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm (on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta 
valor de la taula 69.5.1.4 de la EHE) 
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 

Barres ancorades a elements de formigó existents: 
La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les indicades a la DT, o en el seu 
defecte, superiors a la llargària neta d’ancoratge determinada segons l’article 69.5. 1.2 de la EHE. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Condicions generals: 
El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a 
velocitat constant, amb l’ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. No 
s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. S'han de col·locar separadors per a 
garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors 
ha de complir l’especificat en la taula 69.8.2 de la EHE-08. Els separadors han d’estar expressament dissenyats 
per a aquesta finalitat i han de complir l’especificat en l’article 37.2.5 de la EHE. Es prohibeix l’ús de fusta o 
qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar 
operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 

Barres ancorades a elements de formigó existents: 
El formigó on s’ha de fer l’ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes. La perforació ha de ser 
recta i de secció circular. El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s’ha d’ 
ancorar i 500 mm més llarg a la llargària neta d’ancoratge de la mateixa. La perforació s’ha de buidar de pols 
abans de col·locar l’adhesiu. L’adhesiu s’ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s’ha d’ utilitzar dins 
del temps màxim fixat per aquest. La temperatura del formigó a l’hora d’introduir l’adhesiu ha d’estar compresa 
entre 5º i 40 º C. Al omplir la perforació amb l’adhesiu cal evitar que resti aire oclús. Cal recollir les restes 
d’adhesiu que surtin quan s’introdueixi la barra a la perforació. Una vegada introduïda la barra fins a la seva 
posició definitiva, no es pot rectificar la seva posició. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Barres corrugades: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF. 
- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com a increment del 
rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de l’element compost) 
Malla electrosoldada: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 
Barres ancorades a elements de formigó existents: Unitat de barra ancorada, executada d’acord amb les 
especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 
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4.1.B MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIO D'ALLEUGERIMENTS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 

Condicions generals: 
Abans dels seu muntatge s’haurà de disposar d’un projecte de la cintra on han de quedar 
reflectits com a mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius de la cintra i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques de la cintra i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc.. 
S’ha de disposar d’un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge de la cintra o apuntalament on figurin 
els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament. La DF 
disposarà d’un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de 
condicions tècniques. Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions 
perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques  que comporta el seu formigonat i compactació. Es prohibeix l'ús 
d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat emès 
per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els 
àlcalis del ciment. L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi 
hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col· locació d'aquests productes. El desencofrant no ha 
d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonat, especialment quan 
siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament. Abans de l’aplicació, es facilitarà 
a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base 
de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 

Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d’aigua o beurada 
- Resistència a las pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i forjats 
- Manteniment geomètric dels panells, motllos i encofrats, amb absència d’esbombaments fora de toleràncies 
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l’activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. Ha de 
portar marcada l'alçària per a formigonar. Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF 
l'aprovació per escrit de l'encofrat. El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la 
càrrega total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.  
Les cintres s’estabilitzaran en les dues direccions per que l’apuntalament resisteixi els esforços horitzontals 
produïts durant l’execució dels forjats, poguent-se fer servir els següents procediments: 
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes horitzontals i un 
2% com a mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d’esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa suficients 
- Disposició de torres de cintra a ambdues direccions i a les distàncies adients 

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del 
formigó. Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. El desencofrat de costers 
verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peç a, si durant aquest interval 
no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment 
del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans 
dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri 
oportú. En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es 
puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la 
resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat. No s'han de reblir els cocons o defectes 
que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF. Els filferros i ancoratges de 
l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. En encofrats amb possibilitat de 
moviment durant l’execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la 
seva utilització a l’ estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l’execució Si s’utilitzen 
taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l’entumiment de les mateixes per la humitat del reg i 
del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonat, ni reprodueixin esforços o 
deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient. 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonat: 
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
- Planor: 
- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
- Per a revestir: ± 15 mm/m 

Motlles recuperables: 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on 
s’abocarà el formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de 
l'estructura. No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. El desmuntatge dels motlles s'ha de fer 
tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. Els motlles ja usats i que han de servir per a 
unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Condicions generals: 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l’aigua 
continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa 
del conjunt. No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. La col·locació dels encofrats s'ha de fer de 
forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les 
seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat 
s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, 
deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. Quan entre la 
realització de l'encofrat i el formigonat passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat. El 
formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu. Per al control del temps 
de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs 
d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. El desencofrat de l'element s'ha 
de fer sense cops ni sotragades. El desencofrat i descintrat no es realitzarà fins que el formigó  assoleixi la  
resistència necessària per suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà 
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sotmès amb posterioritat. Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que 
pugui impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions 
No es retirarà cap puntal sense l’autorització prèvia de la DF. No es desapuntalarà de forma sobtada, i es 
prendran precaucions que impedeixin l’impacte dels sotaponts i puntals als forjats 

Elements verticals: 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de 
l'encofrat. S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació 
del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un 
metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb 
cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més gran de 10. 

Elements horitzontals: 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa 
necessà ria per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. 
Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. Els puntals es col·locaran sobre soles de 
repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a forjats alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny 
cal assegurar que no assentaran Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars. Els puntals han de 
poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill. Als ponts s’haurà d’assegurar 
que les deformacions de la cintra durant el formigonat no afecti negativament a altres parts de l’estructura 
executades amb anterioritat. En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 
impermeabilitzades o plàstics. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels elements 
utilitzats. 
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el perí metre dels forats. 
En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat necessari per a conformar el perímetre dels 
forats. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
4.1.C MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on 
s’abocarà el formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  

Condicions generals: 
Abans dels seu muntatge s’haurà de disposar d’un projecte de la cintra on han de quedar reflectits com a mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius de la cintra i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques de la cintra i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc.. 
S’ha de disposar d’un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge de la cintra o apuntalament on figurin 
els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament. 
La DF disposarà d’un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del 
plec de condicions tècniques. Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment 
rígids i resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni 
deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonat i compactació. Es 
prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a 
la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la 
reacció amb els àlcalis del ciment L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, 
sense que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col· locació d'aquests productes. El desencofrant 
no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonat, especialment 
quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament. Abans de l’aplicació, es 
facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el 
formigó. No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar dissolució. 
Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d’aigua o beurada 
- Resistència a las pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Manteniment geomètric dels panells, motllos i encofrats, amb absència d’esbombaments fora de toleràncies 
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l’activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. Ha de 
portar marcada l'alçària per a formigonar. Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF 
l'aprovació per escrit de l'encofrat. El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la 
càrrega total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.  
Les cintres s’estabilitzaran en les dues direccions per que l’apuntalament resisteixi els esforços horitzontals 
produïts durant l’execució dels forjats, poguent-se fer servir els següents procediments: 
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes horitzontals i un 
2% com a mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d’esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa suficients 
- Disposició de torres de cintra a ambdues direccions i a les distàncies adients 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del 
formigó. Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. El desencofrat de costers 
verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peç a, si durant aquest interval 
no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment 
del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans 
dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri 
oportú. En obres d'importància i que no es tingui l'experiè ncia de casos similars o quan els perjudicis que es 
puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la 
resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat. No s'han de reblir cocons o defectes que 
es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de DF. Els filferros i ancoratges de l'encofrat que 
hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. En encofrats amb possibilitat de moviment 
durant l’execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva 
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utilització a l’ estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l’execució. Si s’utilitzen taulers de 
fusta, els junts entre aquests han de permetre l’entumiment de les mateixes per l’humitat del reg i del formigó, 
sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonat, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. 
Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient. 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonat: 
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
- Planor: 
- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
- Per a revestir: ± 15 mm/m 

Motlles recuperables 
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de 
l'estructura. No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. El desmuntatge dels motlles s'ha de fer 
tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. Els motlles ja usats i que han de servir per a 
unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Condicions generals 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l’aigua 
continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa 
del conjunt.  No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. La col·locació dels encofrats s'ha de fer de 
forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les 
seves característiques i les condicions d’ús. Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els 
costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. En el cas que els 
encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, 
guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. Quan entre la realització de 
l'encofrat i el formigonat passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat. El formigonat s'ha 
de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu. Per al control del temps de desencofrat, 
s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i 
desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. El desencofrat de l'element s'ha de fer sense 
cops ni sotragades. El desencofrat i descintrat no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència 
necessària per suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès amb 
posterioritat Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir 
el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions. No es retirarà 
cap puntal sense l’autorització prèvia de la DF. No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions 
que impedeixin l’impacte dels sotaponts i puntals als forjats 

Elements verticals: 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de 
l'encofrat. S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació 
del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un 
metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb 
cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més gran de 10. 

Elements horitzontals: 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa 
necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. 
Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. Es realitzarà un estudi particular de 
l’apuntalament, que figurarà al projecte de l’estructura si: 
- Pes propi dels sostres > 5 kN/m² 

- Alçària dels puntals > 3,5 m 
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a forjats 
alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran Els puntals s’han de travar en 
dues direccions perpendiculars. En sostres de biguetes armades s’han de col·locar els apuntalats anivellats amb 
els recolzaments i sobre aquests s’han de col·locar les biguetes. En sostres de biguetes pretensades s’han de 
col·locar les biguetes i s’han d’ ajustar tot seguit els apuntalats. Els puntals han de poder transmetre la força que 
rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill. Els sotaponts es col·locaran a les distàncies indicades als 
plànols d’execució del forjat d’acord amb l’apartat 59.2. de la EHE-08. En forjats unidireccionals l’ordre de 
retirada de ls puntals serà des del centre del vans cap als extrems, a voladís des de la volada cap al recolzament 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Inclou els apuntalaments  previs, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. 
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el perí metre dels forats. 
En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat necessari per a conformar el perímetre dels 
forats. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
4.2 ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Massissat d'estructures d'obra de fàbrica de blocs de morter de ciment o d'argila expandida, i armadures per a 
reforç d'estructura de fàbrica de blocs de morter de ciment, d'argila expandida o de blocs de ceràmica d'argila 
alleugerida. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Muntatge i col·locació de l'armadura de reforç de parets de blocs de morter de ciment, d'argila expandida o de 
blocs ceràmics alleugerits, formada per barres corrugades, col·locades a l'interior dels blocs o en els junts 
horitzontals 
- Formigonat de la fabrica de blocs, amb formigó de central o elaborat a l'obra i col·locat manualment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: En el cas d'armadures: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
En el cas de formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
- Cura del formigó 
- Protecció de la paret de qualsevol acció mecànica no prevista en càlcul 



116        Projecte de reforma i rehabilitació d’una casa rural situada a s’Aranjassa, Palma de Mallorca 

 

Armadures: 
Les armadures col·locades han de ser netes, sense òxids no adherents, pintures, greixos ni altres substàncies 
perjudicials. Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. El recobriment de protecció, en el seu 
cas, ha de ser continu i uniforme en tota l’armadura. No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la 
DT o autoritzi la DF. L’ancoratge pot ser per prolongació recta, ganxo, potes o forquilla. No s’accepten els 
ancoratges per prolongació recta o potes, en barres llises de diàmetre > 8 mm. No s’accepten els ancoratges per 
ganxos, potes o forquilla, en barres sotmeses a esforços de compressió. Els ancoratges de les barres de 
l’armadura al formigó (forma, disposició dins la peça, llargària, etc.), han de complir l’especificat en l’article 7.5.2 
del DB-SE-F. 
Diàmetre nominal de les barres: >= 6 mm 
Distància lliure entre dues armadures solapades: >= 2D, >= 20 mm 
Distància lliure entre armadures properes paral·leles: >= mida granulat màxim + 5 mm; >= D 
màxim; >= 10 mm 
Gruix del recobriment de l’armadura: >= 20 mm, >= D 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831. 

Formigonat: 
Després del formigonat les armadures han de mantenir la posició prevista en la DT. No hi ha d'haver 
disgregacions ni buits en la massa del formigó, un cop col·locat. En compactar el formigó han de quedar plens 
tots els forats. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Condicions generals: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, i s'ha de protegir l'obra que 
s'executa de l'acció de les pluges i dels vents superiors a 50 km/h. 

Armadures: 
El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un 
mandrí. S’ha d’utilitzar separadors o estreps si és necessari per a garantir el recobriment mínim. Les armadures 
s’han de subjectar entre elles, quan sigui necessari, per tal de garantir que mantinguin la seva posició durant la 
col·locació del morter o formigó. 

Formigonat: 
Temperatura del formigó en el moment de l'abocada: >= 5°C  
Temperatura dels elements on es fa l'abocada: >=0°C 
La zona que s’ha de formigonar, ha d’estar neta, sense restes de morter o runa. En el moment de l’abocada la 
fàbrica ha de tenir la resistència necessària per tal de suportar la pressió del formigó fresc. La compactació s'ha 
de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que 
s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. El formigó s'ha de col·locar a l'obra 
abans que comenci a adormir-se. S'ha d'abocar en els forats o en la canal formada per les peces. Ha de tenir la 
docilitat necessària per tal d’omplir completament els forats en els que s’aboca i sense segregacions. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Armadures: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un valor diferent del teòric cal l'acceptació expressa de la DF 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests 
treballs, com és ara retalls, lligams i cavalcaments. 
Formigonat: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
 
4.3 ESTRUCTURES D'OBRA CERÀMICA, PARETS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Execució d’estructures amb maons ceràmics. 
S'han considerat els elements estructurals següents: 
- Parets 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: Pilars i parets: 
- Replanteig 
- Col·locació i aplomat de les mires de referència 
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 
- Col·locació de plomades a les arestes i voladissos 
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres 
- Repàs dels junts i neteja dels paraments 
- Protecció de la fàbrica enfront de les accions horitzontals 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades 
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, fregades i de les esquitxades de morter 

Condicions generals: 
Ha de ser estable i resistent. Ha de tenir la forma indicada a la DT. En l’execució de l’element s’han de complir les 
prescripcions establertes en l’article 3 de la norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels 
component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d’exposició. No hi ha d'haver 
fissures. Els junts han d'estar plens de morter. 

Parets i pilars: 
Els paraments han d'estar aplomats. Les filades han de ser horitzontals. Les peces han d’estar col·locades a 
trencajunt. No hi poden haver peces més petites que mig maó. La paret ha d'estar travada en els acords amb 
altres parets. En les cantonades i trobades amb d’altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més 
petit que el través de la peça. Les obertures han de portar una llinda resistent. Els recolzaments puntuals 
d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou resistent i rígida per distribuir uniformement les 
càrregues. El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforços i en 
qualsevol cas ha de ser com a mínim 65 mm. Ha d’haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre 
els moviments de l’element sense que aquest quedi afectat en les seves prestacions. La forma, disposició i 
dimensions dels junts han de complir l’especificat a la DT. Les regates, en el seu cas, han de complir l’especificat 
en el seu plec de condicions. En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir una 
fondària <= 5 mm. 
Gruix dels junts: 
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm 
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm 
Cavalcament de la peça en una filada: >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm 
Massissat del junt vertical: 
- Alçària de morter: Gruix de la peça 
- Fondària del morter: >= 0,4 x través de la peça Recolzament de càrregues puntuals: >= 100 mm 
Toleràncies d'execució: 
L’element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les següents: 
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm 
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm 
- Alçària parcial: ± 15 mm 
- Alçària total: ± 25 mm 
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total 
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- Gruix dels junts: ± 2 mm 
- Aplomat en una planta: ± 20 mm 
- Aplomat total: ± 50 mm 
- Axialitat: ± 20 mm 
- Planor dels paraments en 1 m: ± 5 mm 
- Planor dels paraments en 10 m: ± 20 mm 
- Gruix: 
- Fàbrica al llarg o través: + 5% 
- Altres fàbriques: ± 25 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Condicions generals: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests 
límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. Amb vent superior 
a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. L'obra s'ha d'aixecar, si és 
possible, per filades senceres. Si l’obra s’ha d’aixecar en èpoques diferents, la travada s’ha de fer deixant la part 
executada, esglaonada, sempre que sigui possible, si no és així, s’ha de fer deixant alternativament, filades 
entrants i sortints. Els morters preparats s’han de confeccionar d’acord amb les instruccions del fabricant, i s’han 
d’utilitzar dins del temps màxim establert. Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que 
no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. Les peces s’han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, 
sempre que ho permeti la dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti per els junts horitzontal i vertical. No 
es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la peça i el morter i 
tornar-la a col·locar. S'ha de fer un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un gruix constant dels 
junts. Cal protegir l’obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la resistència 
suficient. Quan s’interromp l’execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d’evitar l’acció de l’aigua de 
pluja sobre els materials. Durant l’adormiment s’ha de mantenir l’humitat de l’element, principalment en 
condicions climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.). Cal estintolar provisionalment els 
elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les accions del vent, de l’execució de l’obra o 
d’altres. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Paret: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT 
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures de 2,00 m2 com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de 2,00 m2 fins a 4,00 m2 com a màxim: Es dedueix el 50% 
- Obertures de més de 4,00 m2: Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de fer els retorns, 
com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte 
en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i 
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
4.3.A  ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURES D'OBRA CERÀMICA 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Ataconat de totxo massís col·locat amb morter, per omplir el buit existent entre el fonament o el mur antic i el 
fonament o el mur nou. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i sanejament de la base del mur de fonamentació existent 
- Neteja de la cara superior del fonament nou 
- Humectació de les superfícies on s'ha de realitzar el recalç 
- Estesa de la capa de morter i col·locació dels totxos 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades 

Condicions generals: 
Ha de ser estable i resistent. La paret ha d'estar aplomada. Les filades han de ser horitzontals. No hi ha d'haver 
fissures. Els totxos han d'estar col·locats a trencajunt i han de cavalcar com a mínim 1/4 del seu llarg menys un 
junt. No hi poden haver peces més petites que mig totxo. Els junts han d'estar plens de morter. No han de 
quedar buits entre la última filada i la cara inferior del fonament que s'està recalçant. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de l’element :- 10 mm ; + 15 mm 
- Alçària total: ± 10 mm 
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm 
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm 
- Aplomat total: ± 5 mm 
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total 
- Planor del parament (comprovat amb regle 2 m): ± 10 mm 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests 
límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. Amb vent superior 
a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. L'obra s'ha d'aixecar, si és 
possible, per filades senceres. Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. Les peces s’han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre 
que ho permeti la dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti per els junts horitzontal i vertical. No es 
poden moure els totxos una vegada col·locats. Per corregir la posició s'ha de treure el maó i el morter i tornar-lo 
a col·locar. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba la Norma Básica de la 
Edificación NBE-FL-90: Muros resistentes de Fábrica de Ladrillo. (Vigente hasta 29 de marzo2007). 
 
4.4 SEMIBIGUETES DE FORMIGÓ PRETESAT I REVOLTONS PER A SOSTRES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Per a màxim 3 metres d’alçària. Subministrament i col·locació de l'element resistent (bigueta o semibigueta) i 
dels revoltons per a la formació de sostres unidireccionals. 
S'han considerat els elements següents: 
- Biguetes de formigó precomprimit 
- Semibiguetes (de formigó armat o pretesat amb o sense sola ceràmica) L'execució de la unitat d'obra inclou les 
operacions següents: 
- Confecció dels plànols de muntatge del sostre 
- Preparació del perímetre de recolzament de les semibiguetes, neteja i anivellament 
- Col·locació dels suports provisionals del sostre 
- Replanteig i col·locació de les semibiguetes 
- Col·locació dels revoltons 



118        Projecte de reforma i rehabilitació d’una casa rural situada a s’Aranjassa, Palma de Mallorca 

 

Per acabar el sostre s'han de col·locar les armadures complementaries als nervis, negatius i tallants, la malla de 
repartiment de la capa de compressió , i posteriorment s'han de formigonar, els nervis, els massissats i la capa de 
compressió, d'acord amb les corresponents partides d'obra. 

Condicions generals: 
El muntatge dels elements prefabricats es realitzarà conforme el que indiquen els plà nols, detalls d’esquema de 
muntatge i d’acord amb la fitxa tècnica. Durant el muntatge es comprovarà que es compleixen les indicacions del 
projecte i es tindrà especial cura amb les dimensions dels diferents elements i l’execució dels recolzaments, 
enllaços i unions. Les biguetes han d'estar col·locades a nivell sobre els elements de suport del sostre. El sostre, 
un cop formigonat, ha de ser monolític per a garantir la rigidesa en el seu pla, i ha d'estar sòlidament unit als 
elements de suport on s'han d'ancorar les armadures superiors, les inferiors i les de repartiment. 
Els enllaços de les biguetes o semibiguetes amb els suports poden ser: 
- Per penetració de la bigueta al suport 
- Per prolongació de l'armadura inferior de la bigueta dins del suport 
- Per cavalcament armadura adossada a bigueta que penetri al suport 
Enllaç per penetració: 
- Les biguetes s'han de recolzar en els elements de suport de manera que això no faci disminuir la secció dels 
mateixos. 
- La llargària de penetració de la bigueta ha de ser la determinada pel càlcul, i que ha d'estar indicada als plànols 
de muntatge. 
Enllaç per prolongació: 
- La llargària de penetració de l'armadura inferior de la bigueta ha de ser la determinada pel càlcul, i que ha 
d'estar indicada al plànols de muntatge. 
- Si la bigueta te armadura transversal, en estrep o gelosia, aquesta ha d'arribar com a mínim fins la cara del 
recolzament directe, o fins l'estrep de la biga plana, si el recolzament es indirecte. 
Enllaç per cavalcament: 
- La llargària del cavalcament de l'armadura amb la bigueta ha de ser la llargària equivalent a la llargària 
d'ancoratge, i la llargària de penetració al suport ha de ser la determinada pel càlcul, i que ha d'estar indicada als 
plànols de muntatge. 
A la trobada del sostre amb tots els suports, s'han d'eliminar els revoltons, deixant un espai per a massissar de 
formigó. La llargària mínima del massissat, per a qualsevol tipus de recolzament, ha de ser de 10 cm. En els 
recolzaments indirectes per cavalcament, les longituds d’aquest s’han de definir per càlcul d’acord amb l’apartat 
7.1 de l’annex 12 de l’EHE-08. Si l'element de suport és d'acer laminat, s'han de col·locar els connectors 
necessaris per a garantir la unió entre aquest i la bigueta. Si el sostre te mes d'un tram i els nervis s'han calculat 
amb continuïtat, les biguetes s'han de disposar enfrontades. Si els trams tenen els nervis en direccions 
enfrontades, s'ha de massissar l'espai entre les dues primeres biguetes paral·leles a la trobada entre trams, per 
absorbir l'esforç de compressió de la part inferior del sostre. Als extrems de les biguetes s'haurà de col·locar una 
armadura superior, per absorbir el moment negatiu, d'almenys una barra per nervi, i de llargària i diàmetre 
indicats als plànols de muntatge del sostre, i que haurà de complir les especificacions de la seva partida d'obra. 
Es disposarà d’una llosa formigonada en obra amb un gruix com a mínim de 40mm sobre biguetes o peces d’ 
entrebigat ceràmiques o de formigó i de 50mm sobre d’altres tipus de peces d’entrebigat. En el cas de sostres 
amb biguetes sense armadures transversals de connexió amb el formigó abocat en obra, el perfil de la peça 
d’entrebigat deixarà a ambdós costats de la cara superior de la bigueta un pas de 30mm, com a mínim. 
La secció transversal del sostre ha de complir: 
- Peces resistents: h > c/8 
- Peces alleugeridores o recuperables: h > c/6 
h = gruix del formigó de la capa de compressió al punt determinat 
c = distància del punt del perfil al eix vertical de simetria de la peça. Toleràncies d'execució: 
- Separació entre eixos: ± 10 mm 
- Entregues de biguetes o armadures sortints en bigues ± 15 mm 

Biguetes o semibiguetes pretensades: 
Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de la EHE-08: 
- En classe d'exposició I: <= 0,2 mm 
- En classe d'exposició IIa, IIb, H: <= 0,2 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La separació màxima entre sotaponts s’ha de determinar per càlcul d’acord amb l’apartat 59.2 de l’EHE-08. Les 
biguetes i els revoltons s'han de col·locar de manera que no rebin cops que els puguin fer malbé. Un cop 
anivellats els sotapons, es col·locaran les biguetes amb el intereix indicat en plànols, mitjançant les peces d’ 
entrebigat extremes. Els revoltons s'han de col·locar a tocar i han de recolzar sobre l'ala inferior de la bigueta. La 
superfície de contacte entre la bigueta i el formigó abocat a l'obra, ha de ser neta i sense cossos estranys per tal 
d'assegurar l'adherència. L'estintolament del sostre s'ha de fer d'acord amb les indicacions dels plànols de 
muntatge. Els puntals s'han de recolzar sobre taulons si estan directament en contacte amb el terreny. Han 
d'estar prou travats per a suportar les empentes horitzontals del muntatge. Els puntals s’han de travar en dues 
direccions perpendiculars. En sostres de biguetes pretensades s’han de col·locar les biguetes i s’han d’ ajustar tot 
seguit els apuntalats. Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un 
desapuntalat senzill. Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d’estar ben humitejades en el 
moment del formigonat 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, entre cares dels elements de recolzament, amb 
deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 
Aquest criteri inclou les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 
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5 COBERTES              
 
5.1 ACABATS DE TERRATS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de capa d'acabat per a terrats de diferents materials. S'han considerat els tipus següents: 
Acabat amb paviment flotant: 
- Acabat amb peces prefabricades de formigó alleugerit i filtrant amb base de poliestirè expandit, col·locat sense 
adherir. 
Acabat amb capa granular: 
- Capa de protecció de grava o de palet de riera natural o amb material reciclat de residus de la construcció o 
demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada per el tractament d’aquests residus 
Acabat amb paviment fix: 
- Capa de protecció de formigó lleuger d'argila expandida. 
- Paviment de rajola ceràmica col·locada amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: Acabat amb peces prefabricades de formigó: 
- Replanteig de les peces 
- Col·locació de les peces en sec sobre el suport 
Capa de protecció amb material granular: 
- Replanteig del nivell 
- Abocada i estesa del granulat 
Capa de protecció amb formigó lleuger: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Abocat del material i reglejat de la superfície 
- Cura i protecció del material 
Paviment de rajola ceràmica: 
- Replanteig de l'especejament 
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 
- Rejuntat dels junts 
- Neteja del paviment 

Condicions generals: 
La capa d’acabat ha de ser resistent a la intempèrie en funció de les condicions ambientals previstes. Ha de tenir 
un pes suficient per tal de contrarestar la succió del vent. El material ha de tenir una forma i dimensions 
compatibles amb el pendent. Els junts de dilatació han de coincidir amb els junts de la coberta. Han de quedar 
situats en el perímetre exterior i interior de la coberta i en la trobada amb paraments verticals i elements 
passants. El junt ha de quedar ple amb un material elàstic. El segellat del junt, en el seu cas, ha de quedar enrasat 
amb la capa d’acabat de la coberta. Amplària del junt: >= 3 cm 

Paviment fix: 
Hi haurà junts de dilatació que han d’afectar a les peces, al morter i a la capa d’assentament del paviment. 
Dimensions màximes de la quadrícula entre junts de dilatació: 
- Cobertes ventilades: <= 5 m 
- Cobertes no ventilades: <= 7,5 m 

Paviment de roja de ceràmica: 
El paviment ha de quedar pla en els trams previstos. Les peces han de quedar col·locades deixant junts entre 
elles. Aquests han de quedar plens de morter. Si es fa amb dos gruixos de rajola, aquests han d'anar col·locats a 
trencajunt. Els junts de la capa superior han de quedar plens de morter. 
Separació entre peces: 0,2 - 0,5 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor: ± 5 mm/2 m 

- Nivells: ± 10 mm/total 
- Alineació de les filades: <= 5 mm/2 m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Condicions generals: 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar 
l'estabilitat de l'equip. 

Paviment de rajola ceràmica: 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. Cal 
barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat. S'han de col·locar a truc de maceta. 
No s'ha de trepitjar el paviment fins al cap de 48 h d'haver-se col·locat. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 
 
5.2 TEULADES DE TEULES DE CERÀMICA 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de revestiment de coberta inclinada mitjançant peces recuperades de l’obra o subministrades pel 
promotor. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Teula àrab col·locada amb morter 
- Teula plana collada amb morter, clavada sobre enllatat o sense adherir 
- Teula romana collada amb morter o clavada sobre enllatat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig dels eixos dels pendents 
- Col·locació de les peces per filades 

Condicions generals: 
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. Les esquenes d'ase, els aiguafons i les vores han de quedar 
alineats longitudinalment. Si s'utilitzen peces de color uniforme (vermell, palla, marró o gris), el conjunt acabat 
ha de tenir un color uniforme. Les teules planes han de quedar col·locades a trencajunt en la direcció del 
pendent i alineades en l'altra direcció. El cavalcament entre les peces ha de ser l’adequat en funció del pendent 
del suport i les condicions de l’entorn. Les peces de la primera filada han de quedar amb el mateix pendent que 
la resta de filades per tal d’evitar la filtració d’aigua en l’unió amb el parament, si cal es farà un recrescut en la 
vora de l’assentament de les peces. Les peces de l’última filada horitzontal superior i les del carener o esquena 
d’ase, han de quedar fixades. 
Volada de les peces del ràfec: >= 5 cm; < mitja peça Volada de les peces en la vora lateral: >= 5 cm 
Cavalcament entre les peces i els aiguafons: >= 5 cm 
Separació entre les peces de les dues vessants en l’aiguafons: >= 20 cm 
Cavalcament en sentit del pendent (teules corbes o planes sense encaix superior): >= 7 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Paral·lelisme entre dues fileres consecutives: 
- Teula àrab: ± 20 mm 
- Teula plana o romana: ± 10 mm 
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- Alineació entre dues teules consecutives: 
- Teula àrab: ± 10 mm 
- Teula plana o romana: ± 5 mm 
- Alineació de la filera: 
- Teula àrab: ± 20 mm 
- Teula plana o romana: ± 10 mm 
- Paral·lelisme entre les filades i la línia del ràfec: ± 100 mm 

Teula àrab: 
Les filades han de quedar alineades longitudinalment i transversalment. Les teules han de cavalcar dins del seu 
encaix. Distància lliure de pas d'aigua entre cobertores: >= 3 cm, <= 5 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Cavalcament: ± 5 mm 

Teula col·locada amb morter: 
En la teulada de teula àrab, totes les canals i les cobertores han de quedar collades amb morter. Totes les teules 
planes han de quedar collades amb morter al tauler pels encaixos de l'extrem superior. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els 
treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes. El suport i les teules per 
col·locar, que han d'estar en contacte amb el morter, han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin l'aigua del morter.  
Si s’utilitzen teules procedents de recuperació abans de col·locar-les cal comprovar que compleixen les 
condicions funcionals i de qualitat exigibles per al seu funcionament correcte: 
- No han de tenir deformacions, escrostonaments o altres defectes visibles 
- No han de tenir esquerdes o fissures que puguin comprometre la seva funció 
- No han de tenir exfoliacions o laminacions que puguin debilitar la resistència de la peça 
- Han d’estar netes de restes de morter o d’altres materials que tingués adherits en origen, que puguin impedir la 
fixació al suport i el cavalcament amb la resta de teules 
- Les mides i forma de les teules de recuperació, han de ser compatibles amb la resta de teules utilitzades, de 
forma que es puguin col·locar amb els cavalcaments i les alineacions previstes 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS. 
 
5.3 SOLERES I EMPOSTISSATS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de capa de protecció o solera per a suport d'acabat de coberta. S'han considerat els tipus següents: 
- Capa de protecció de morter de ciment de 3 cm de gruix 
- Capa de morter de calç armada amb malla de fibra de vidre 
- Capa de protecció de rajola ceràmica col·locada amb morter 
- Solera d'empostissat de fusta de pi col·locada amb fixacions mecàniques 
- Solera de tauler hidròfug de conglomerat de fusta col·locat amb fixacions mecàniques 
- Empostissat amb panells de conglomerat de fusta amb aïllament intermig, col·locat amb fixacions mecàniques 

- Solera d'elements ceràmics (tauló bisellat, supermaó o encadellat ceràmic) col·locats amb 
morter o pasta de ciment ràpid i recolzats sobre envanets de sostremort 
- Solera de maó massís, col·locat amb morter i recolzat sobre llates, acabada amb una capa de morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: Formació de capa de protecció de morter de 
ciment: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig i preparació de la malla, en el seu cas (retalls, cavalcaments, etc.) 
- Abocat del material i reglejat de la superfície 
- Estesa de la malla sobre el revestiment, en el seu cas 
- Execució de l'acabat, en el seu cas 
- Cura i protecció del material 
Formació de capa de protecció de rajola ceràmica, solera amb materials ceràmics o amb placa prefabricada: 
- Replanteig de les peces 
- Col·locació de les peces amb morter 
Formació de solera d'empostissat de pi o tauler hidròfug: 
- Replanteig de les peces 
- Clavat de les peces al suport 

Capa de protecció: 
Ha de quedar ben adherit al suport. Ha de tenir el gruix previst. Ha de ser plana i llisa. Hi ha d'haver junts de 
dilatació de tot el gruix de la capa, que han de coincidir amb els del suport. 

Capa de protecció de morter de ciment:  
Ha de tenir junts de retracció. 
Junts de retracció: 
- Fondària: >= 0,7 cm 
- Amplària: aprox. 0,4 cm 
- Separació entre els junts: <= 500 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de la capa de protecció de morter de ciment: ± 5 mm 
Solera de peces ceràmiques: 
La solera ha de ser plana i resistent. Junts amb elements i paraments verticals: 3 cm Distància entre junts de 
dilatació: <= 5 m.  
Toleràncies d'execució: 
- Separació d'elements verticals: ± 5 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. Capa de protecció de morter o solera amb 
elements col·locats amb morter o pasta de ciment ràpid. S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li 
entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han 
d'enderrocar i refer les parts afectades. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans 
d'iniciar l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans 
d'abocar el material. Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, 
etc.). Durant l'enduriment s'ha de mantenir humida la superfície de la capa de protecció de morter.  

Capa de protecció o solera formades amb peces ceràmiques: 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% SOLERA FORMADA AMB PECES CERÀMIQUES: 
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Aquests criteris inclouen l'acabament dels acords perimetrals, tot utilitzant, si cal, 
materials diferents dels que normalment conformen la unitat. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.4 MINVELLS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Execució d'elements de protecció del junt que formen el pla de la coberta amb el parament vertical. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Minvell amb una o dues peces de planxa metàl·lica encastada al parament en la seva vora superior amb morter 
- Minvell de rajola ceràmica encastada al parament en la seva vora superior i col·locada amb morter 
- Minvell amb rajola ceràmica col·locada amb morter contra el parament 
- Minvell de caixa fet amb totxana recoberta amb rajola ceràmica amb trencaaigües, col·locat amb morter 
- Minvell de planxa metàl·lica, fixat mecànicament al parament 
- Trobada de teulada de teula àrab amb parament vertical, agafada amb morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: Formació de minvell amb planxa encastada al 
parament: 
- Neteja i preparació del suport 
- Replanteig de l'element 
- Execució de la regata en el parament 
- Col·locació de les làmines metàl·liques encastades amb morter dins de la rasa 
- Execució dels junts entre làmines 
Formació de minvell amb rajola ceràmica encastada al parament: 
- Neteja i preparació del suport 
- Replanteig de l'element 
- Execució de la regata en el parament 
- Col·locació de la rajola encastada amb morter dins de la rasa, sola o recolzada sobre una filera de rajola 
ceràmica o d'encadellat ceràmics 
- Rejuntat i neteja dels junts 
Formació de minvell amb rajola ceràmica contra el parament: 
- Neteja i preparació del suport 
- Replanteig de l'element 
- Execució de la regata en el parament 
- Col·locació de la rajola ceràmica encastada amb morter dins de la rasa i recolzada sobre la cobertura 
- Rejuntat i neteja dels junts 
Formació de minvell de caixa: 
- Neteja i preparació del suport 
- Replanteig de l'element 
- Execució de la regata en el parament 
- Execució de la filada amb totxana col·locada amb morter 
- Col·locació de la rajola ceràmica cobrint la filada, encastada amb morter dins del parament sola, o recolzada 
sobre una filera de rajola ceràmica o d'encadellat ceràmic 
- Rejuntat i neteja dels junts 
Formació de minvell amb planxa, fixat mecànicament al parament: 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de les làmines metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques 
- Execució dels junts entre làmines 
- Formació de trobada de teulada de teula àrab amb parament vertical: 
- Replanteig de l’element 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Col·locació del morter 
- Col·locació de les peces 
- Repàs dels junts i neteja 

Condicions generals: 
Les peces han de quedar sòlidament fixades al suport. El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc. Les 
peces han de quedar alineades longitudinalment. L’element de protecció ha de cavalcar sobre el parament 
vertical, per sobre de l’acabat de la coberta. L’encontre superior de l’element de protecció amb el parament s’ha 
de fer de manera que impedeixi la filtració de l’aigua en el parament. La forma de l’acabament superior ha de 
complir l’especificat en l’apartat 2.4.4.1.2 del DB HS 1. En cobertes inclinades, si la trobada es situa en la part 
superior o lateral del vessant, l’element de protecció ha de cavalcar per sobre de les peces de la teulada. 
Cavalcament de l’element de protecció sobre el parament: 
- Coberta plana: >= 20 cm 
- Coberta inclinada: >= 25 cm 
Cavalcament dels elements de protecció sobre la coberta: >= 10 cm 
Pendent de la peça: 
- Minvell contra parament: >= 100% 
- Minvell encastat al parament: 25% - 50% Toleràncies d'execució: 
- Alineacions: 
- Planxa: ± 5 mm/m; ± 20 mm/total 
- Rajola ceràmica: ± 5 mm/m; ± 10 mm/total 
- Maó: ± 5 mm/2 m; ± 10 mm/total 

Minvell de rajola ceràmica: 
Les rajoles han de quedar col·locades a tocar, rejuntades amb morter i encastades al parament dins d'una regata, 
que ha de quedar reblerta de morter. L'aresta superior del minvell ha de quedar en el mateix pla del parament o 
encastada a dins.  

Minvell de rajola ceràmica encastat al parament: 
Quan la rajola va recolzada sobre un suport format per un altra rajola o encadellat, aquesta s'ha d'encastar com a 
mínim 1/3 de la seva volada dins del parament i ha de quedar alineada amb la recrescuda perimetral de la 
coberta. La rajola d'acabat ha de tenir una volada de 3 cm sobre la recrescuda perimetral de la coberta. El 
conjunt del minvell acabat ha d'estar separat 3 cm per sobre de la recrescuda perimetral de la coberta. 
Volada màxima de la rajola: 
- Col·locada amb morter: <= 10 cm 
- Recolzada sobre rajola ceràmica: <= 15 cm 
- Recolzada sobre encadellat ceràmic: <= 20 cm 

Trobada de teulada de teula amb parament vertical: 
Les peces han de cavalcar entre elles, la vora de la teula en contacte amb el parament vertical, ha de quedar 
encastada dins d’una regata feta al parament, reblerta i rejuntada posteriorment. 
El sentit de cavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua. 
Cavalcament de les peces: >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Cavalcaments: - 0 mm, + 20 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar 
l'estabilitat de l'equip. Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.  
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Minvell col·locat amb morter: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C. El morter ha de formar una 
mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el 
suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.  

Minvell de peces ceràmiques: 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. Quan s'hagin de 
tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva.  

Trobada de teulada de teula amb parament vertical: 
Si s’utilitzen teules procedents de recuperació, abans de col·locar-les cal comprovar que compleixen les 
condicions funcionals i de qualitat exigibles per al seu funcionament correcte: 
- No han de tenir deformacions, escrostonaments o altres defectes visibles 
- No han de tenir esquerdes o fissures que puguin comprometre la seva funció 
- No han de tenir exfoliacions o laminacions que puguin debilitar la resistència de la peça 
- Han d’estar netes de restes de morter o d’altres materials que tingués adherits en origen, que puguin impedir la 
fixació al suport i el cavalcament amb la resta de teules 
- Les mides i forma de les teules de recuperació, han de ser compatibles amb la resta de teules utilitzades, de 
forma que es puguin col·locar amb els cavalcaments i les alineacions previstes 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Minvell encastat al parament, contra la paret o fixat: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS. 
 
5.5 RÀFECS I VORES LLIURES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació d'elements per a prolongar el vol de la coberta respecte del pla del parament i expulsar l'aigua lluny 
d'aquest. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Vora lliure d’una o dues peces de planxa col·locada amb fixacions mecàniques 
- Ràfec de planxa col·locat amb fixacions mecàniques 
- Vora lliure de peça de teula de morter de ciment col·locada amb morter 
- Vora lliure amb peces de rajola ceràmica fina amb trencaaigües, col·locada amb morter 
- Ràfec de pissarra, col·locada amb fixacions mecàniques 
- Ràfec de tres fulls de maó ceràmic manual, decalats 10 cm, col·locats amb morter 
- Protecció de cornisa amb planxa col·locada amb fixacions mecàniques sobre platina d'acer galvanitzat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: Element de planxa: 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de les làmines metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques 
- Execució dels junts entre làmines 
Vora lliure amb peces de rajola ceràmica amb trencaaigües col·locada amb morter: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de les peces 
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 
- Rejuntat dels junts 
- Neteja del parament 
Ràfec de pissarra, col·locada amb fixacions mecàniques: 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de les lloses per filades 

Ràfec de maó ceràmic: 
- Replanteig de l'especejament 
- Col·locació de les peces dels diferents gruixos fixades amb morter 
- Neteja de l'element 
Protecció de cornisa amb planxa: 
- Neteja i preparació del suport 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de la platina d'acer fixada al suport 
- Col·locació de la làmina fixada a la platina 
- Execució dels junts entre làmines 

Condicions generals: 
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc. Les peces han de quedar sòlidament fixades al suport. Volada 
de les peces del ràfec: >= 5 cm; < mitja peça Volada de les peces de la vora lliure: >= 5 cm  

Vora lliure amb peces de rajola ceràmica amb trencaaigües: 
A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades. Ha de tenir el color i 
la textura uniformes. Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana, amb 
la inclinació adequada. Els junts entre les peces han d'estar reblerts. Els trencaaigües han de sobresortir respecte 
a l'acabat de la paret. 
Sortint del trencaaigües: >= 3 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat: ± 2 mm/m 

Ràfec amb tres fulls de maó ceràmic col·locat amb morter: 
Les peces han de quedar col·locades deixant junts entre elles. Els diferents gruixos de maó han d’anar col·locats a 
trencajunt. Els junts han de ser plens i sense rebaves. 
S'han de respectar els junts estructurals. Separació entre peces: 0,2 - 0,5 cm Toleràncies d'execució: 
- Alineació de les filades: <= 5 mm/2 m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar 
l'estabilitat de l'equip. Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat 

Elements col·locats amb morter: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C. El morter ha de formar una 
mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. El 
suport i les peces per col·locar que han d'estar en contacte amb el morter, han de tenir la humitat necessària per 
tal de que no absorbeixin l'aigua del morter.  
Vora lliure amb peces de rajola ceràmica amb trencaaigües: 
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 
 
5.6 FORMACIÓ DE PENDENTS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de pendents per a suport d'acabat de coberta. S'han considerat els materials següents: 
- Formigó o morter de 5 a 20 cm de gruix mitjà 
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- Granulats lleugers (argila expandida o perlita) abocats en sec, inclosa la part proporcional de mestres en 
pendent, de 10 a 20 cm de gruix mitjà 
- Bigueta de formigó precomprimit 
- Massissat amb formigó lleuger d'argila expandida de 10 cm de gruix mitjà 
- Paredons o envanets de sostremort fets amb peces ceràmiques collades amb morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Massissat o formació de pendents amb formigó o morter amb granulats lleugers: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig dels pendents 
- Abocat del material i reglejat de la superfície 
- Execució de l'acabat, en el seu cas 
- Curat i protecció del material 
Formació de pendents amb granulats lleugers considerant la part proporcional de mestres en pendent: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig dels pendents 
- Formació de les mestres amb obra de ceràmica en els aiguafons i les esquenes d'ase 
- Abocat del material i reglejat de la superfície 
Formació de pendents amb biguetes de formigó: 
- Replanteig 
- Col·locació de l'element 
- Execució de les unions 
Formació de pendents amb paredons o envanets de sostremort de maó o totxana: 
- Replanteig de les pendents 
- Execució dels envanets o paredons amb totxana o maó agafats amb morter 
- Anivellat del remat superior per a rebre el tauler 

Condicions generals: 
Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques i la seva 
constitució ha de ser l’adequada per tal de rebre la resta de components de la coberta. El pendent ha de ser 
l'indicat a la Documentació Tècnica, o a manca d'aquesta, l'indicat per la DF. 
El pendent ha de ser l’adequat per conduir l’aigua cap els elements d’evacuació. Toleràncies d'execució: 
- Nivells: ± 10 mm 
- Pendents: ± 0,5% 
- Planor: ± 10 mm/2 m 

Formació de pendents a formigó, morter de granulats lleugers:  
Gruix màxim: <= 30 cm 
Gruix mínim: >= 5 cm 
Distància entre mestres: <= 2 m 

Formació de pendents amb envanets o paredons de sostremort: 
Els envans han de ser estables, resistents, plans i aplomats. Han de tenir la direcció de la línia de màxim pendent 
del vessant. Els paredons han d'anar travats amb altres paredons i amb els envanets de sostremort. Els envanets 
han d'anar travats perpendicularment. Els coronaments han d'estar continguts en un mateix plà. Les peces de 
cada filada han d'anar separades 1/4 de la seva llargària. Les peces de les filades següents s'han de centrar amb 
els forats inferiors. Han d'estar rematats superiorment amb una reglada de pasta de ciment ràpid.  

Pendents amb envanets(>= 15%): 
Alçària: <= 4 m 
Llargària màxima sense travar: <= 3,50 m 
Desnivell entre dues travades successives: <= 1 m 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig: 

- Amb maó o totxana de 7,5 cm de gruix: ± 5 mm 
- Amb totxana de 10 cm de gruix: ± 20 mm 
- Aplomat: ± 10 mm 
- Separació entre les peces: ± 10 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Condicions generals: 
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet. 

Formació de pendents a formigó, morter de granulats lleugers: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits 
s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades. La pasta de ciment ha 
de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que comenci l'adormiment. Si el suport és 
absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material. Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir 
els elements de desguàs (canalons, etc.). 
Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del morter. Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament. 

Formació de pendents amb envanets o paredons de sostremort: 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. La pasta de ciment 
ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que comenci l'adormiment. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Massissat de formigó o formació de pendents 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 
 
5.7 BONERES I REIXES DE DESGUÀS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua de la coberta. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Bonera de PVC col·locada amb fixacions mecàniques 
- Bonera de goma termoplàstica adherida sobre làmina bituminosa en calent. 
- Bonera de fosa col·locada amb morter. 
- Reixa de desguàs d'acer galvanitzat amb bastiment format amb perfil L 
- Prolongació recta per a bonera de goma termoplàstica connectada al baixant. S'han considerat les següents 
col·locacions per a la reixa de desguàs: 
- Fixada amb morter de ciment 
- Ancorada al formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: Elements col·locats amb fixacions mecàniques o 
adherits: 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de l'element 
- Execució de les unions 
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Elements col·locats amb morter: 
- Neteja i preparació del suport 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de l'element 
- Repàs dels junts i neteja final 
Reixa ancorada al formigó: 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació en l'element per formigonar 
Prolongació recta per a bonera connectada al baixant: 
- Replanteig de l'element. 
- Connexió per pressió en el baixant.  

Condicions generals: 
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc. El conjunt de l'element col·locat ha de ser estable.  

Bonera: 
El segellat estanc entre el impermeabilitzant i la bonera ha d’estar fet mitjançant pressió mecànica tipus brida de 
la tapa de la bonera sobre el cos de la mateixa. El impermeabilitzant ha de quedar protegit amb una brida de 
material plàstic. La vora superior de la bonera ha de quedar per sota del nivell d’escorrentia de la coberta. La 
tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la bonera, amb els procediments 
indicats pel fabricant. En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la 
plataforma de base de la bonera, i no ha de penetrar dins del tub d'aquesta. La bonera de fosa col·locada amb 
morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat. La base de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al 
suport amb cargols i tacs d'expansió. La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb 
soldadura química. Distància a paraments verticals: >= 50 cm 
Distància de la bonera al baixant: <= 5 m 
Diàmetre: > 1,5 diàmetre del baixant al que desaigua 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la bonera de fosa i el paviment: ± 5 mm 

Reixa de desguàs: 
La reixa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. Junt entre el bastiment de suport i el paviment: 0,3 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre el bastiment de suport i el paviment: - 5 mm 
- Nivell entre dues reixes consecutives: ± 1,4 mm 
- Nivell entre la reixa i el bastiment de suport: - 0,5 mm 
- Gruix del junt entre el bastiment de suport i el paviment: ± 1 mm 
- Alineació entre dues reixes consecutives: ± 5 mm/2 m, ± 10 mm/total 

Prolongació recta: 
Ha de quedar unit per pressió al extrem del baixant. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Condicions generals: 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar 
l'estabilitat de l'equip. Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 

Element col·locat amb morter: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C. El morter ha de formar una 
mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. 
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.  

Reixa ancorada al formigó: 
S'ha de protegir durant el formigonat i ha de mantenir la posició prevista. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Reixa de desguàs rectangular: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
Bonera o prolongació recta: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
Reixa circular: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 
 
5.8 CANALS EXTERIORS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua de la coberta. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Canal exterior de secció semicircular o rectangular, col·locada amb peces especials i connectada al baixant 
S'han considerat els següents materials per a canal exterior: 
- Planxa de zinc 
- Planxa de coure 
- PVC rígid 
- Peça ceràmica esmaltada, col·locada amb morter 
- Planxa d’acer galvanitzat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: Elements col·locats amb fixacions mecàniques o 
adherits: 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de l'element 
- Execució de les unions 
Elements col·locats amb morter: 
- Neteja i preparació del suport 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de l'element 
- Repàs dels junts i neteja final 

Condicions generals 
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc. El conjunt de l'element col·locat ha de ser estable. Ha d’estar 
col·locada amb una pendent mínima del 0,5 % i amb una lleugera pendent cap al exterior. La unió entre els trams 
de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada l'estanquitat.  
Pendent cap els punts de desguàs: >= 1% En la canal de PVC: 
- S’admet una pendent mínima del 0,16 % 
- La unió dels diferents perfils ha d’estar feta amb maniguet d’unió amb junt de goma 
- Tots els accessoris han de tenir una zona de dilatació de 10 mm com a mínim 
- Els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per escalfament o deformació de la 
canal. 
- Les unions amb els baixants han d’anar soldades amb soldadura química 
- Distància entre suports: <= 100 cm i en zones de neu <= 70 cm 
En les canals de planxa: 
- El cavalcament de les làmines s'ha de fer protegint l'element en el sentit del recorregut de l'aigua. Els junts de 
dilatació han de ser estancs 
- Les planxes han de quedar col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, respecte el 
suport 
- Les unions amb els baixants han d’anar soldades amb soldadura d’estany 
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- Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa. En el cas de planxa de zinc han de ser de 
platina d’acer galvanitzat 
- Els junts entre les peces de planxa de zinc, han d’anar soldats amb estany en tot el seu perímetre 
- Distància entre suports: <= 50 cm 
Cavalcament entre làmines en la canal de planxa: 5 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Pendent: ± 2 mm/m, ± 10 mm/total 
- Cavalcament entre les làmines en la canal de planxa: ± 2 mm 
- Alineació respecte al plànol de façana: 
- Planxa: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total 
- PVC, ceràmica: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total 

Canal de peces ceràmiques col·locada amb morter: 
Les peces han de cavalcar entre elles, la vora de la peca en contacte amb el ràfec, ha de quedar encastada per 
sota de les peces que formen el ràfec i collada al suport amb morter. 
El sentit de cavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua. 
Cavalcament de les peces: >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Cavalcaments: - 0 mm, + 20 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Condicions generals: 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar 
l'estabilitat de l'equip. Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. La 
col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut.  

Element de planxa: 
S’ha d’evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer galvanitzat o fosa i la fusta 
de cedre. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment pòrtland 
frescos i les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.). En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, 
l'acer no galvanitzat i el coure sense estanyar. S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, 
els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la 
corrosió. 

Element col·locat amb morter: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C. El morter ha de formar una 
mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el 
suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 TANCAMENTS I DIVISÒRIES            
 
6.1 PAREDONS I ENVANS DE CERÀMICA 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació d'envà o paredó amb peces ceràmiques per a revestir d'una o dues cares vistes, col·locades amb 
morter. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Envà o paredó de tancament 
- Envà o paredó de tancament passant 
- Doble envà articulat 
- Envà pluvial 
- Envà o paredó interior 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires 
- Col·locació de les peces 
- Repàs dels junts i neteja del parament 

Condicions generals: 
Ha de ser estable, pla, aplomat i resistent als impactes horitzontals. Les peces han d'estar col·locades a 
trencajunt i les filades han de ser horitzontals. Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si 
la DF no fixa cap altra condició. Els junts han de ser plens i sense rebaves. En les parets que hagin de quedar 
vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si la DF no fixa altres condicions. Les 
obertures han de portar una llinda resistent. L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a 
sobre d'un element estructural horitzontal a cada planta. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig d'eixos: 
- Parcials: ± 10 mm 
- Extrems: ± 20 mm 
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 
- Distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm 
- Planor de les filades: 
- Paret vista: ± 5 mm/2 m 
- Paret per a revestir: ± 10 mm/2 m 
- Horitzontalitat de les filades: ± 15 mm/total 
- Paret vista: ± 2 mm/m 
- Paret per a revestir: ± 3 mm/m 

Envà o paredó de tancament: 
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals. En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre 
element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai 
s'ha d'haver reblert amb un material d’elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop 
l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret. Ha d'estar travat, 
excepte la paret passant, amb la paret de tancament, en els brancals, les cantonades i els elements no 
estructurals. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives. No hi ha 
d'haver forats de les peces oberts a l'exterior.  

Envà o paredó interior: 
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals. 
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En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm 
entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material d’elasticitat compatible 
amb la deformació prevista del sostre, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans 
de 24 h d'haver fet la paret. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret és 
exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les 
parts afectades. Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les 
parts fetes. L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. Les peces per col·locar han de tenir la 
humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter. Les peces s’han de col·locar refregant-
les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti per els 
junts horitzontal i vertical. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions: 
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2,00 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4,00 m2: Es dedueixen el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de fer els retorns, 
com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte 
en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i 
s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS          
 
7.1 MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Impermeabilització de cobertes amb membranes impermeables de varies capes formades amb materials 
bituminosos, sense protecció o amb autoprotecció mineral o metàl·lica, els de la capa exterior o reparació de 
membranes existents amb làmines bituminoses. 
S'han considerat els tipus de membranes següents: Membranes no protegides col·locades adherides: 
-  PA-2: Dues làmines LBM-24 adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt 
- PA-3: Tres làmines LO-20-FV, adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt i recobertes amb una capa 
d'oxiasfalt. 
- PA-5: Dues capes de màstic modificat MM-IIB amb una làmina d'alumini de 50 micres, intercalada 
- PA-6: Una làmina LBM-40 adherida al suport en calent 
- PA-7: Dues làmines LO-40, adherides entre elles i al suport, en calent 
- PA-8: Dues làmines LBM-30, adherides entre elles i al suport en calent 
- PA-9: Una làmina LBM-48 adherida al suport en calent 
Membranes no protegides col·locades no adherides sobre làmina separadora: 
- PN-1: Una làmina LBM-40 
- PN-3: Una làmina LAM-3 
- PN-6: Dues làmines LO-40, adherides entre elles en calent 
- PN-7: Dues làmines LBM-30, adherides entre elles en calent 
- PN-8: Una làmina LBM-48 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: Membranes adherides, no adherides o 
semiadherides: 
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l'imprimació, en el seu cas 
- Execució de la membrana per varies capes 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 
- Repàs dels junts 

Condicions generals: 
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar. La membrana col·locada ha 
d'estar formada, en tota la seva extensió, per les capes superposades previstes. Ha de tenir un aspecte superficial 
pla i regular. Ha de ser estanca. 

Membrana formada per làmines, armadures bituminoses o fulls d’alumini:  
Totes les capes que formen la membrana han de quedar adherides entre elles. La membrana col·locada 
adherida, ha de quedar adherida al suport en tota la superfície. La membrana col·locada no adherida, no ha de 
quedar adherida al suport, excepte en el perímetre i al voltant de tots els elements que la traspassin. Ha de 
quedar separada del suport per un feltre de polipropilè, la col·locació del qual ha de complir les especificacions 
fixades al seu plec de condicions. El feltre no ha d'impedir la fixació perimetral de la membrana. Els acords de la 
membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. Les làmines han de cavalcar entre 
elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. En les membranes formades per una sola làmina, aquests 
cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de pendents. Els 
cavalcaments han d'anar soldats en tota la seva llargària. La membrana formada amb làmines no protegides del 
tipus LO o LBME adherides amb oxiasfalt, ha de quedar acabada amb una capa de recobriment d'oxiasfalt. En les 
membranes formades per làmines adherides amb oxiasfalt, les capes d'oxiasfalt han de ser continues. Les 
diferents làmines superposades han d'estar col·locades a trencajunt. No hi ha d'haver bosses d'aire entremig de 
les làmines. 
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Membrana formada per làmines o armadures bituminoses: 
La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida en 
aquesta prolongació. Prèviament s'ha de donar una mà d'imprimació a la paret. Els junts de dilatació de la capa 
de pendents han de portar un material de reblert elàstic i compatible químicament amb els components de la 
impermeabilització. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. Els acords amb els paraments verticals, boneres i 
altres elements que traspassin la membrana, han d'anar reforçats segons les especificacions fixades al seu plec 
de condicions. 
Cavalcament membranes de vàries làmines: >= 8 cm 
Cavalcaments membranes d’una làmina: 
- Pendents = 0 o làmines autoprotegides: >= 12 cm 
- Pendents > 0 o làmines sense protecció: 
- Longitudinals: >= 8 cm 
- Transversals: >= 10 cm Cavalcaments del feltre: >= 5 cm Toleràncies d'execució: 
- Cavalcaments: ± 20 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Condicions generals: 
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre els -5°C per membranes amb làmines 
tipus LBM o els 5°C per a la resta, i els 35°C. S'han d'aturar els treballs quan nevi o hi hagi neu o gel sobre la 
coberta, quan plogui o la coberta estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. La 
superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no ha de tenir cossos estranys. Si el suport és de 
formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui ben endurida i seca. No ha de tenir buits ni ressalts 
de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització.  
En general, no s'han d'utilitzar en la mateixa membrana els materials següents: 
- Materials a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat 
- Oxiasfalt amb làmines de betúm plastòmer (APP), que no siguin específicament compatibles 
- Làmines o màstics de betúm asfàltic i làmines o elements de PVC, que no siguin específicament compatibles 
Incompatibilitats entre la membrana i el suport: 
- Les làmines o màstics de quitrà no han d'estar en contacte amb aïllaments d'escumes plàstiques de poliestirè ni 
amb acabats a base de betum asfàltic 
- Cal comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i la membrana 
El suport format a base de plaques d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat tals que sigui capaç de 
proporcionar la solidesa necessària en front de les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de 
membranes adherides, ha de permetre l'adhesió de la membrana sobre les plaques, pel que és necessari que les 
membranes i plaques siguin compatibles entre elles. Abans de col·locar la membrana han d'estar preparats tots 
els punts singulars de la coberta (xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.). El procés d'elaboració de la 
membrana no ha de modificar les característiques dels seus components. Les làmines col·locades s'han de 
protegir del pas de persones, equips o materials, les no protegides s’han de protegir, també, del sol. 

Membrana formada per làmines o armadures bituminoses: 
Execució dels cavalcaments en membranes formades per una làmina: 
- LBME-20: Per pressió un cop estovat el betum de la làmina, en aplicar calor amb un bufador d'aire calent 
- LOM o LBM: Per pressió un cop estovat el betum de la làmina, en aplicar calor 
- LAM -3: Amb adhesiu 
Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, per pressió, un cop estovat 
el betum propi en aplicar calor. 

Membrana adherida: 
Abans d'executar la membrana, el suport s'ha de tractar amb una mà d'imprimació. 
No es necessària la imprimació prèvia quan la primera capa de la impermeabilització es realitza in situ amb 
màstic modificat de base quitrà o en el cas d'un suport format per plaques d'aïllament tèrmic recobertes 

d'oxiasfalt. La imprimació s'ha d'aplicar a totes les zones en què la membrana hagi d'anar adherida, inclosos els 
acabaments i acords amb punts singulars. Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi la imprimació.  

Làmines adherides amb oxiasfalt: 
Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, amb oxiasfalt en calent. S'han de desenrotllar a 
sobre d'aquest abans que no es refredi. En les làmines semiadherides s'ha de pressionar de manera que 
l'oxiasfalt penetri en les perforacions de la làmina perforada. L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 
160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements 
verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la 
unitat 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos modificados y 
bituminosos modificados 
UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización con membranas 
asfálticas para la impermeabilización y rehabilitación de cubiertas. Control, utilización y mantenimiento. 
 
7.2 GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Làmina separadora col·locada no adherida. S'han considerat els materials següents: 
- Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina 

Condicions generals: 
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema 
entre els que s'intercala. Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en 
contacte. Les làmines han de cavalcar entre elles.  
No ha de quedar adherida al suport en cap punt. Cavalcaments: >= 5 cm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. Les làmines col·locades s'han de 
protegir del pas de persones, equips o materials. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
7.3 AÏLLAMENTS TÈRMICS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Formació d'aïllament amb plaques i feltres de diferents materials. S'han considerat els materials següents: 
- Plaques de poliestirè extruït 
- Plaques de poliestirè expandit 
- Plaques de poliestirè expandit per a terra radiant 
- Plaques de poliestirè expandit amb ranures en una de les seves cares 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Amb morter 
- Amb adhesiu 
- Fixades mecànicament 
- Amb emulsió bituminosa 
- Fixades als connectors que uneixen la paret passant amb l'estructura i subjectes a aquests mitjançant 
volanderes de plàstic 
- Sense adherir 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: Aïllament amb plaques, feltres i làmines: 
- Preparació de l'element (retalls, etc.) 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element 

Condicions generals: 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. Ha de tenir un aspecte 
uniforme i sense defectes. Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a 
trencajunt. Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. En plaques que van fixades als connectors, 
el junt entre plaques no ha de coincidir amb el connector de la paret. Quan l'aïllament porta barrera de vapor 
(paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament. Quan l'aïllament va revestit amb 
làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a 
la cara vista de l'aïllament. Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar 
segellats amb cinta adhesiva. Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm Distància entre punts de fixació: <= 70 cm  

Plaques moldejades per a terra radiant: 
Les plaques han de quedar encaixades per les vores, col·locades de manera que les ranures per a allotjar els 
conductes de calefacció, quedin alineades i siguin contínues. La cara llisa de la placa ha de quedar recolzada 
sobre la base del paviment i els resalts per a suport dels conductors, han de quedar a la part superior. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Condicions generals: 
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. El suport ha de ser net. L'aïllament s'ha de protegir de la pluja 
durant i després de la col·locació. El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions 
que el puguin alterar. El poliuretà i el poliestirè s’ha de protegir d’una exposició solar molt llarga. En les plaques 
col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el 
desplacin. Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva 
impermeable al vapor. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
 
 
 

7.4 REFORÇOS PER A MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES  
Reforç de membrana realitzat amb làmina impermeable. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Puntual 
- Lineal 
- Superficial 
S'han considerat els tipus de làmina següents: 
- Làmina bituminosa protegida o no 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Fixada amb adhesiu 
- Adherida amb oxiasfalt 
- Adherida en calent prèvia emprimació 
- Autoadherida 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l'emprimació en el seu cas 
- Fixació de la làmina 

Condicions generals: 
El reforç puntual es resol amb una peça retallada de làmina, el reforç lineal ha d’estar format per una banda 
recta i d'amplària constant. La seva posició i la relació amb el conjunt de làmines que formen la coberta, ha de 
ser la indicada a la Documentació Tècnica o, a manca d'aquesta, l'especificada per la DF. Els diferents trams del 
reforç han de quedar soldats entre ells o adherits, en el cas de làmines de cautxú-butil. El reforç ha de quedar 
adherit al suport en tota la superfície.  
Amplària del reforç lineal:  50 cm 
Cavalcament: 
Tipus de reforç   Cavalcament   
Puntual   >= 10 cm   
 Lineal o superficial   Vertical  >=15 cm   
    Horitzontal  >=10 cm   
    En elements de desguàs  >=10 cm   
    Entre reforços de cautxú-butil >=10 cm   
Toleràncies d'execució: 
- Cavalcaments: 
- Làmines bituminoses: ± 20 mm 
- Làmines de PVC o cautxú-butil: ± 10 mm 
- Amplària del reforç lineal: ± 50 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Condicions generals: 
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre 5°C i 35°C. El suport ha de ser net. 
Característiques del suport: 
- Rugositats: 
- Làmines bituminoses: <= 1 mm 
- Làmines de PVC: <= 1/3 del gruix de la làmina 
- Humitat: <= 5% 
En el cas en que s'hagi de tractar el suport amb imprimació, aquesta s'ha d'aplicar abans de col·locar el reforç. Els 
treballs no s'han de continuar fins que la emprimació s'hagi assecat. Previament a l'execució de les unions entre 
làmines de cautxú-butil, s'ha de netejar amb benzina les zones a unir. Cal assegurar-se de la compatibilitat del 
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material de l'element a reforçar amb la temperatura d'aplicació de la làmina de reforç, amb la temperatura 
d'aplicació de l'oxiasfalt o amb l'adhesiu de base quitrà, segons quin sigui el sistema de col·locació del reforç. El 
reforç col·locat s'ha de protegir del pas de persones, equips o materials, i en les làmines no protegides, del sol. 
Les condicions generals del procés constructiu són les mateixes que les fixades al plec de condicions per a les 
membranes que es reforcen. El reforç adherit en calent, s'ha d'adherir per pressió, un cop estovat el betum propi 
en aplicar calor. En el reforç adherit amb oxiasfalt, l'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 
200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE 104402:1990 Membranas para la impermeabilización de cubiertas realizadas con materiales bituminosos y 
bituminosos modificados. Clasificación, designación y constitución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 REVESTIMENTS             
 
8.1 ARREBOSSATS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant, aplicats en 
paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta 
de ciment ràpid. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arrebossat esquerdejat 
- Arrebossat a bona vista 
- Arrebossat reglejat 
- Formació d'arestes 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: Arrebossat esquerdejat: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Aplicació del revestiment 
- Cura del morter 
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de les mestres 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Cura del morter 
- Repassos i neteja final 
Formació d'aresta: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de l'aresta 
- Cura del morter 

Arrebossat: 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que no 
s’esquerdi. S'han de respectar els junts estructurals. Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense 
lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme. Quan l'acabat és 
remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures o d'altres defectes. 
Gruix de la capa: 
- Arrebossat esquerdejat: <= 1,8 cm 
- Arrebossat reglejat o a bona vista: 1,1 cm 
- Arrebossat amb morter porós drenant: 2 a 4 cm 
Arrebossat reglejat: 
- Distància entre mestres: <= 150 cm 
Toleràncies d'execució per l'arrebossat: 
- Planor: 
- Acabat esquerdejat: ± 10 mm 
- Acabat a bona vista: ± 5 mm 
- Acabat reglejat: ± 3 mm 
- Aplomat (parament vertical): 
- Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta 
- Acabat reglejat: ± 5 mm/planta 
- Nivell (parament horitzontal): 
- Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta 
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- Acabat reglejat: ± 5 mm/planta 
Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat: 
- Gruix de l'arrebossat: ± 2 mm 

Formació d'aresta: 
Ha de ser recta i contínua. Ha de quedar horitzontal o ben aplomada.  
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat o aplomat: ± 2 mm/m, ± 5 mm/total 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Condicions generals: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui 
superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina 
feta i s'han de refer les parts afectades. Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta 
s'hagi acabat, per als paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües. S'han d'evitar 
cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.  

Arrebossat: 
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució del 
revestiment. Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. Quan 
l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments. Quan l'arrebossat 
és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons. Quan l'arrebossat és 
reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades, racons i voltants d'obertures. 
Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades. Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: 
la primera prement amb força sobre els paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior. Quan l'acabat és 
deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments. El lliscat s'ha d'aplicar quan 
encara estigui humida la capa d'arrebossat. Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter. Per a 
fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF. No s'han de fixar elements sobre 
l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi adormit. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Arrebossat: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:  
En paraments verticals: 
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% En paraments horitzontals: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de fer els retorns, 
com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin 
embrutat. 

Formació d’aresta: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
 

8.2 ENGUIXATS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Enguixats aplicats en paraments interiors. S'han considerat els tipus següents: 
- Enguixat a bona vista, acabat lliscat o no 
- Enguixat reglejat, acabat lliscat o no 
- Formació d'aresta o de racó 
- Execució de reglada de sòcol 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
Enguixat reglejat: 
- Neteja i preparació de la 
 - Execució de les mestres 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Repassos i neteja final 
Formació d'aresta o de racó: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de l'aresta o del racó 
- Acabat de la superfície 
Execució de la reglada de sòcol: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució dels tocs 
- Aplicació del guix 
- Acabat de la superfície 

Condicions generals: 
Ha de quedar ben adherit al suport. S'han de respectar els junts estructurals. A l'enguixat, un cop sec (amb 
humitat inferior a l'1% o al cap de quatre setmanes d'haver-ho fet), no hi ha d'haver pols, fissures, forats o 
d'altres defectes. La superfície de l'enguixat ha de quedar plana i, en els paraments verticals o corbats, 
aplomada. L'aresta ha de ser recta, en angle, ben aplomada, i ha d'estar al mateix pla que els paraments. El racó 
en angle recte, ha de ser ortogonal i l'aresta determinada recta o corba segons els paraments. El racó en mitja 
canya ha de ser una superfície cilíndrica que uneixi de forma harmònica els dos paraments. 
Gruix de l'enguixat: 1,2 cm 
Duresa mitjana (amb duròmetre Shore C): 
Tipus d'enguixat  Duresa mitjana  
A bona vista   >= 50   
 Reglejat o reglada   >= 55   
                                     Especificacions per a l'enguixat reglejat i la reglada de sòcol: 
- Distància entre les mestres o tocs: <= 120 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de l'enguixat: ± 2 mm 
En el cas de formació d'aresta o de racó, les toleràncies d'execució han de ser les mateixes exigides als paraments 
que els formen. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Condicions generals: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Per a iniciar-ne l'execució cal 
que la coberta s'hagi acabat o, en els paraments interiors, hi hagi tres plantes amb sostre al damunt, com a 



Projecte de reforma i rehabilitació d’una casa rural situada a s’Aranjassa, Palma de Mallorca                                 131 

 

mínim. Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. Quan 
l'enguixat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix guix i ben aplomades o ben horitzontals, segons els 
casos, als paraments, a les cantonades, als racons, al voltant dels forats i als sòcols. En el cas de la reglada de 
sòcol, s'han de realitzar tocs en el sòcol amb el mateix guix. En el cas de la formació d'aresta, de racó o de la 
reglada de sòcol, la pasta de guix que s'utilitzi ha de tenir les mateixes característiques que la dels paraments. Per 
a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF. No s'han d'utilitzar additius que puguin 
variar el procés d'adormiment. S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant 
l'adormiment. 

Acabat lliscat: 
En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una 
d'estesa i la segona de lliscat. En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha 
d'aplicar en dues operacions: una d'estesa entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat. El lliscat s'ha 
de fer amb la part més fina del guix, o sigui amb la part superior d'una pasterada feta amb aquesta finalitat. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Enguixat: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a 
màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. 
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin 
embrutat. 

Formació d’aresta, de racó o reglada de sòcol: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
En la reglada de sòcol, amb deducció de la llargària corresponent a les obertures de les quals formin part, d'acord 
amb els criteris següents: 
- Llargàries <= 1 m: No es dedueixen 
- Llargàries > 1 m: Es dedueix el 100% 
Aquesta unitat no s'ha d'amidar quan formi part d'un parament reglejat. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
8.3 TRASDOSSATS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Revestiment realitzat amb plaques de guix laminat o plaques transformades de guix laminat col·locades en 
paraments verticals sobre perfils, mestres o pasta de guix. 
S'han considerat els materials següents: 
- Plaques de guix laminat 
- Plaques transformades de guix laminat 
S’han considerat els diferents tipus de col·locació per a :plaques de guix laminat i transformats de plaques de 
guix laminat 
- Sobre perfils 
- Sobre mestres 
- Directament sobre el parament amb tocs de guix. 
- Directament sobre el parament amb guix estès en tota la superfície amb llana dentada. L'execució de la unitat 
d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació sobre perfils o sobre mestres: 

- Replanteig dels perfils 
- Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels perfils 
- Col·locació d’aïllament tèrmic, si és el cas 
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Fixació de les plaques als perfils 
- Segellat dels junts 
Col·locació directament sobre els paraments amb tocs de guix: 
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Aplicació dels tocs de guix i col·locació de les plaques 
- Segellat dels junts 
Col·locació directament sobre el parament amb guix estès en tota la superfície amb llana dentada: 
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.) 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Aplicació de masses equidistants de guix 
- Estesa de la pasta de guix amb llana dentada 
- Fixació de les plaques 
- Segellat dels junts 
Col·locació de l’aïllament: 
- Preparació de l'element (retalls, etc.) 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element 

Muntatge de perfils: 
El conjunt de l'entramat ha de ser estable i indeformable. Ha de definir un pla vertical paral·lel al de la divisòria 
acabada, tot i comptant amb el gruix de les plaques que ha de suportar. Ha de quedar encerclat per perfils fixats 
amb tacs i visos al terra, sostre i paraments dels quals arrenqui la divisòria. Els muntants han d'anar encaixats a 
pressió en el perfil del terra i en el del sostre. Només han de quedar fixats amb visos els muntants dels punts 
singulars (acords amb altres paraments, buits de pas, etc). La modulació dels muntants o mestres no ha de variar 
en els buits de pas, i s’ha de mantenir sobre la llinda. Els buits s’han d’encerclar amb els muntants o mestres 
necessaris. 
La distància màxima entre muntants o mestres serà de 600 mm. Toleràncies d'execució: 
- Replanteig: ± 2 mm 
- Aplomat: ± 5 mm/3 m 

Muntatge de la placa: 
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc). Ha de formar una 
superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell previst. En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces 
esquerdades, trencades ni defectes en les làmines de paper. Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de 
cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb màstic per a junts. El tros mínim de placa que es 
permet col·locar en paraments continus de trasdossat no serà menor de 350 mm. L’especejament complirà les 
especificacions subjectives requerides per la DF. Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar 
alternades, per tal d'evitar la continuïtat dels junts horitzontals. 
Junts entre les plaques: <= 3 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig parcial: ± 2 mm 
- Replanteig total: ± 2 mm 
- Planor: ± 5 mm/2 m 
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- Aplomat: ± 5 mm/3 m 

Col·locació d’aïllant: 
La col·locació de l’aïllament es realitza normalment sense adherir.  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt. 
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Condicions generals: 
Per a iniciar la col·locació de les plaques de guix laminat (i si és el cas també de l’aïllament), cal que la coberta i el 
tancament de l’edifici s’hagin acabat, inclosa la fusteria dels buits d’obra que quedin en l’àmbit d’actuació. La 
manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport. 
Ajust entre les plaques: <= 2 mm 

Col·locació sobre perfils: 
La longitud dels muntants haurà de ser de 8 a 10 mm. inferior a l’alçaria lliure que han de cobrir. Cal preveure de 
reforçar l'entramat amb elements metàl·lics o bé de fusta, en aquells punts que hagin de suportar elements 
pesats fixats a la divisòria (radiadors, llibreries, etc.). Els junts han de coincidir sempre amb elements portants. 
Les fixacions mecàniques, cargols han d’entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap a 
d’ésser la correcte. Per a l'execució de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre s'han de 
tallar perpendicularment a la seva directriu per resoldre l'acord per testa, comptant però, amb els gruixos de les 
plaques que hagin de passar. Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartabó en el muntatge de 
la perfileria.  
Distància entre cargols del mateix muntant:25 cm  
Distància dels cargols a les vores de les plaques: 15 mm  
Toleràncies d'execució: 
- Distància dels cargols a les vores de les plaques: ± 5 mm 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2,00 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4,00 m2: Es dedueixen el 100% 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte 
en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE 102041:2004 IN Montajes de sistemas de trasdosados con placas de yeso laminado. Definiciones, 
aplicaciones y recomendaciones. 
 
8.4 CELS RASOS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Cel ras realitzat amb plaques de diferents materials suspeses del sostre. S'han considerat els materials següents: 
- Plaques d’escaiola 
- Plaques de fibres minerals o vegetals 
- Plaques de guix laminat 
- Plaques metàl·liques 
- Lamel·les de PVC o metàl·liques 
S'han considerat els tipus de cel ras següents: 
- Per a revestir, sistema fix 

- De cara vista, sistema fix 
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist 
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 
següents: Sistema fix i suspensió amb filferro galvanitzat: 
- Replanteig del nivell del cel ras 
- Fixació dels tirants de filferro al sostre 
- Col·locació de les plaques 
Sistema fix i entramat de perfils: 
- Replanteig dels eixos de la trama de perfils 
- Col·locació i suspensió dels perfils de la trama 
- Col·locació de les plaques 
- Segellat dels junts 
Sistema desmuntable i suspensió amb barra roscada: 
- Replanteig dels eixos de la trama de perfils 
- Col·locació dels perfils perimetrals d'entrega als paraments i suspensió de la resta de perfils de la trama 
- Col·locació de les plaques 

Condicions generals: 
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst. 
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, 
escantonades ni tacades. En les plaques de guix laminat, no hi ha d’haver defectes apreciables en les làmines de 
paper. Si el sistema és fix, sense entramat, les plaques han d'anar penjades al sostre mitjançant filferros 
galvanitzats i estopa enguixada. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor: ± 2 mm/m 
- Nivell: ± 10 mm 

Suport mitjançant entramat de perfils: 
Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el perímetre. Si el sistema és fix, 
tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb màstic per a junts. 
S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de l'entramat sigui l'exigida. 
Separació entre punts de suspensió: <= 1250 mm 
Fletxa màxima dels perfils de l'entramat: <= 1/360 de la llum 
Toleràncies d'execució: 
- Alineació dels perfils: ± 2 mm/2 m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials 
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NTE-RTP/1973 Revestimientos de Techos: PLACAS 
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8.5 PINTATS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents 
capes aplicades en obra. 
S’han considerat els tipus de superfícies següents: 
- Superfícies de fusta 
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure) 
- Superfícies de ciment, formigó o guix 
S'han considerat els elements següents: 
- Estructures 
- Paraments 
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
- Elements de protecció (baranes o reixes) 
- Elements de calefacció 
- Tubs 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l’òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes 
d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat 
- Aplicació successiva, amb els intervals d’assecat, de les capes de pintura d'acabat 

Condicions generals: 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. Ha de tenir el color, la brillantor i la 
textura uniformes. A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que 
només s'hagin pintat les visibles. 

Pintat a l’esmalt: 
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment: >= 125 micres 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Condicions generals: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de 
refer les parts afectades. Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. S'han de 
corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant. No es pot 
pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb 
les instruccions i l'autorització de la DF. Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera capa 
s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant. S'han d'evitar els treballs que 
desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació. No s'admet la 
utilització de procediments artificials d'assecatge.  

Superfícies de fusta: 
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes. El contingut d'humitat 
de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de ser inferior a un 15% per a 
coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures. S'han d'eliminar els nusos mal adherits i 
substituir-los per falques de fusta de les mateixes característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina 
s'han de tapar amb goma laca. Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes 
amb massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la 
pols. 
 

Superfícies metàl·liques: 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid. En superfícies d'acer, s'han 
d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han 
d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.  
En el cas d’estructures d’acer s’han de tenir en compte les següents consideracions: 
- Abans d’aplicar la capa d’emprimació les superfícies a pintar han d’estar preparades adequadament d’acord 
amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 
- Si s’aplica més d’una capa s’ha d’utilitzar per a cadascuna un color diferent. 
- Després de l’aplicació de la pintura les superfícies s’han de protegir de l’acumulació d’aigua durant un cert 
temps. 

Superfícies de ciment, formigó o guix: 
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades. El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal 
de garantir una bona adherència. Ha de tenir una humitat inferior al 6% en pes. S'han de neutralitzar els àlcalis, 
les eflorescències, les floridures i les sals. Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura. En 
superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Pintat de paraments de ciment, guix, finestres, balconeres: 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d’acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
8.6 ENVERNISSATS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Preparació i aplicació d'un recobriment de vernís sobre superfícies de fusta mitjançant diferents capes aplicades 
en obra. 
S'han considerat els elements següents: 
- Estructures 
- Paraments 
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
- Elements de protecció (baranes o reixes) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície a envernissar, amb aplicació, en el seu cas, de les capes de protecció necessàries i 
del tipus adequat segons la composició del vernís 
- Aplicació successiva, amb els intervals de secatge necessaris, de les capes de vernís 

Condicions generals: 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. Ha de tenir el color, la brillantor i la 
textura uniformes. A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que 
només s'hagin pintat les visibles. 
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment: 
- 2 capes d’acabat: >= 80 micres 
- 3 capes d’acabat: >= 100 micres 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Condicions generals: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
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- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de 
refer les parts afectades. Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. El sistema 
d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions de fàbrica i l'autorització de la DF. Quan el 
revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les 
instruccions del fabricant. S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, 
abans, durant i després de l'aplicació. No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. La fusta no 
ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes. El contingut d'humitat de la fusta, 
mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes 
toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures. S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques 
de fusta de les mateixes característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma 
laca. Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons les 
instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Envernissat de finestres, balconeres o portes: 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. 
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de: 
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% 
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
8.7 ELEMENTS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS E8Z1 - ARMADURES PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Col·locació d'una malla de fibra de vidre revestida de PVC, utilitzada per a donar cohesió a un revestiment 
continu, principalment en punts de discontinuïtat del suport. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig i preparació de la malla (retalls, cavalcaments, etc.) 
- Estesa de la malla sobre el revestiment 

Condicions generals: 
La malla ha de quedar situada aproximadament al mig del gruix del revestiment. Ha de cobrir tota la superfície 
per armar. 
Ha de formar una superfície plana, sense bosses. Ha de quedar ben adherida al revestiment. Cavalcament entre 
armadures: >= 12 cm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La malla s'ha de fixar per pressió sobre el revestiment fresc. El procés d'aplicació ha de constar d'una primera 
capa de revestiment, col·locació de l'armadura i a continuació la capa d'acabat. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

9 PAVIMENTS              

9.1 SUBBASES DE GRANULAT 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de subbase o base per a paviment, amb tongades compactades de material granular. L'execució de la 
unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 

Condicions generals: 
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta 
legalment autoritzada per el tractament d’aquests residus. La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, 
en el seu defecte, el que especifiqui la DF. La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants 
previstes a la DT. En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com 
a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 
- Nivell de la superfície: ± 20 mm 
- Planor: ± 10 mm/3 m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les 
condicions de qualitat i formes previstes, amb les  toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes 
o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. No s'ha 
d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent. S'han d'aturar els 
treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a 
l'obra, en funció de la maquinària disponible i dels resultats dels assaigs realitzats. Abans d'estendre una tongada 
es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal 
evitar la segregació o la contaminació. Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. 
Després, l'única humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. La compactació s'ha 
d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al centre per a cavalcar-se en 
cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador. Les zones que, per la seva reduïda 
extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la 
utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat 
prevista. No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els 
defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la 
DF. Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser corregides pel 
constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari 
tornant a compactar i allisar. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Gruix sense especificar: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
Condicions generals: L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la 
unitat d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament els es creixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes 
subjacents. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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9.2 RECRESCUDES I CAPES DE MILLORA 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de recrescudes i capes de millora i anivellament de paviments. S'han considerat els tipus següents: 
- Recrescuda del suport de paviments amb terratzo 
- Recrescuda del suport de paviments amb morter de ciment 
- Capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora 
- Formació de base per a paviment flotant amb llosa de formigó de 5 cm de gruix 
- Capa de neteja i anivellament amb morter de ciment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: En la recrescuda del suport de paviments amb 
terratzo: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra 
- Humectació de les peces de terratzo 
- Col·locació del morter per a cada peça 
- Col·locació de les peces a truc de maceta 
- Neteja de la superfície acabada 
- Col·locació de la beurada 
En la capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la pasta allisadora 
En la llosa de formigó o recrescuda del suport del paviment o capa de millora i anivellament amb morter de 
ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació dels junts 
- Col·locació del morter o formigó 
- Protecció del morter o formigó fresc i cura 

Recrescuda del suport de paviments amb terratzo: 
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. S'han de respectar els junts 
propis del suport. Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. Els junts s'han de reblir amb beurada de 
ciment blanc. 
La recrescuda s'ha de fer sobre una capa de sorra de 2 cm de gruix. Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 10 mm 
- Planor: ± 4 mm/2 m 
- Celles: <= 1 mm 

Capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora: 
La capa de millora ha d'estar ben adherida al suport i ha de formar una superfície plana, fina, llisa i de porositat 
homogènia. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 10 mm 
- Gruix: ± 1 mm 
- Horitzontalitat: ± 4 mm/2 m 

Llos de formigó o recrescuda del suport del paviment o capa de millora i anivellament amb morter de ciment: 
No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. La superfície acabada ha d'estar reglejada. Ha de tenir la textura 
uniforme, amb la planor i el nivell previstos. Hi ha d'haver junts de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells 
no ha de ser superior als 5 m. Els junts han de tenir una fondària >= 1/3 del gruix i una amplària de 3 mm. Hi ha 
d'haver junts de dilatació a tot el gruix de la capa que coincideixin amb els del suport. Els junts han de ser d'1 cm 
d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix de 
la llosa i s'ha de procurar de fer- los coincidir amb els junts de retracció. 

Duresa Brinell superficial de la capa de morter (UNE_EN_ISO 6506/1) (mesurada amb una bola de 10 mm de 
diàmetre): >= 30 N/mm2 
Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 10 mm 
- Gruix: ± 5 mm 
- Planor: ± 4 mm/2 m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Morter de ciment: 
El morter s'ha d'estendre a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. El suport ha de tenir un grau d'humitat 
entre el 5% i el 40%. Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència. Durant el temps de cura s'ha 
de mantenir humida la superfície del morter. La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva 
formació.  

Terratzo: 
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C. Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària 
per no absorbir l'aigua del morter. S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de ciment de 2 
cm de gruix. Després s'ha d'estendre la beurada. La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a 
l'estesa de la beurada.  

Pasta allisadora: 
L'aplicació de la pasta s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 30°C. El suport ha de tenir la planor, el 
nivell i l'horitzontalitat previstos. Ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%. Ha d'estar sanejat i net de matèries que 
dificultin l'adherència. La pasta s'ha de preparar amb un 20 a 25% d'aigua i s'ha de deixar reposar 5 min si és 
d’assecat ràpid i de 20 a 30 min si és d’assecat lent. L'aplicació s'ha de fer d'acord amb les instruccions del 
fabricant. La capa de millora no s'ha de trepitjar durant les 4 h següents a la seva aplicació si és una pasta 
d'assecatge ràpid i durant 24 h si és d'assecatge lent. S'ha d'esperar de 24 a 72 h per col·locar el paviment. 

Llosa de formigó: 
El formigonat s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa 
compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la 
resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a 
obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
9.3 PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de paviment amb llambordins o peces de pedra natural. 
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents: 
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: En paviments de lloses col·locats amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
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- Col·locació de la base de morter 
- Humectació i col·locació de les peces 
- Humectació de la superfície 
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 
- Neteja de l'excés de beurada 
- Protecció del morter de la base i cura 

Condicions generals: 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. Les peces han d’estar 
disposades formant alineacions rectes, segons l’especejament definit en la DT. Les peces han de quedar ben 
adherides al suport. Els junts han de quedar plens de material de reblert. Excepte en les zones classificades com 
d’ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres 
d’aquest amb altres elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir 
una esfera de 15 mm de diàmetre 
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%  

Paviment de lloses: 
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres defectes superficials. 
Junts entre les peces: 
- Peces rejuntades amb morter: >= 5 mm 
- Peces rejuntades amb beurada: <= 1,5 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 10 mm 
- Planor: ± 4 mm/2 m 
- Celles: 
- Paviments interiors: <= 1 mm 
- Paviments exteriors: <= 2 mm 
- Rectitud dels junts: ± 3 mm/2 m 
Paviments col·locats amb morter: 
S'han de respectar els junts propis del suport. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Condicions generals: 
La superfície del suport ha de ser neta i humida. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació.  

Col·locació amb morter i junt reblerts amb beurada: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Les lloses s'han de col·locar sobre una base de morter de ciment >= 2,5 cm de gruix. 
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. Després s'han de 
reblir els junts amb la beurada. 

Junts reblerts amb morter o beurada: 
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent 
a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
Paviments exteriors: 

- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100% Paviments interiors: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials 
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 9.4 PAVIMENTS DE PEDRA ARTIFICIAL 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de paviment amb peces de pedra artificial col·locades a truc de maceta amb morter. L'execució de la 
unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Humectació 
- Col·locació de la capa de morter 
- Humectació i col·locació de les peces 
- Col·locació de la beurada 
- Neteja de l'excés de beurada, protecció del morter fresc i cura 

Condicions generals: 
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes superficials. 
No hi ha d'haver ressalts entre les peces. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. Les 
peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. Han d'estar col·locades a tocar i 
en alineacions rectes. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts s'han de reblir de beurada de 
ciment pòrtland i colorants en el seu cas. 
En els paviments col·locats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm. Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 10 mm 
- Planor: ± 4 mm/2 m 
- Celles: <= 1 mm 
- Rectitud dels junts: <= 3 mm/2 m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C. La superfície del suport ha de ser neta i humida. Les 
peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. S'han de col·locar a truc 
de maceta sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix. S'ha d'esperar 24 h des de la 
col·locació de les peces i després s'ha d'estendre la beurada. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h 
següents a la seva col·locació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a 
obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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9.5 PAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES EXTRUÏT SENSE ESMALTAR 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de paviment de rajola de gres premsat o extruït col·locat amb morter adhesiu. S’han considerat les 
següents col·locacions: 
- A truc de maceta 
- A estesa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: Col.locació a truc de maceta: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu 
- Reblert dels junts 
Col·locació a l’estesa: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la base de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces del paviment 
- Assentament de les peces col·locades 
- Reblert dels junts amb beurada de ciment 

Condicions generals: 
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, esquerdades, escantonades ni d'altres defectes superficials. 
No hi ha d'haver ressalts entre les peces. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. Les 
peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. S'han de respectar els junts 
propis del suport. L'especejament ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. L'amplària dels 
junts ha de ser constant en tota la superfície per pavimentar.  
Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 10 mm 
- Planor: ± 4 mm/2 m 
- Celles: <= 1 mm 
- Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 

Col·locat a truc de maceta: 
Les peces han d'estar col·locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre. Els junts 
s'han de reblir amb morter.  
Toleràncies d'execució: 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 

Col·locat a estesa: 
Les peces han d'estar col·locades deixant junts d'1 a 3 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre. 
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants. Toleràncies d'execució: 
- Gruix dels junts: ± 0,5 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C. La superfície del suport ha de ser neta i seca. S'han de 
barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat. El morter adhesiu s'ha de 
preparar i s'ha d'aplicar amb aplanadora dentada, segons les instruccions del fabricant. S'han de col·locar a truc 
de maceta sobre una superfície contínua d'assentament i s'han de collar amb morter adhesiu. S'ha d'esperar 24 h 
i després s'han de reblir els junts. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a 
obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
9.6 SÒCOLS DE PEDRA NATURAL I ARTIFICIAL 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Sòcols formats amb peces col·locades a truc de maceta amb morter. L'execució de la unitat d'obra inclou les 
operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter 
- Col·locació de la beurada 
- Neteja del sòcol acabat 

Condicions generals: 
En el sòcol no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades. No hi ha d'haver ressalts 
entre les peces. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. Les peces han d'estar recolzades 
en el paviment, ben adherides al suport i han de formar una superfície plana i llisa. S'han de respectar els junts 
estructurals. Les peces s'han de col·locar tot deixant junts entre elles >= 1 mm. Els junts s'han de rejuntar amb 
beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.  
Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 5 mm 
- Planor: ± 4 mm/2 m 
- Celles: <= 1 mm 
- Horitzontalitat: ± 4 mm/2 m 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si un cop fets els treballs es 
donaven aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i s'han de refer les parts afectades. Els 
paraments d'aplicació han de ser nets i humits. Si convé, abans s'han de repicar. Les peces per col·locar han de 
tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. S'han de col·locar a truc de maceta sobre una 
superfície contínua d'assentament i s'han de collar amb morter de gruix >= 1 cm. Cal eliminar les restes de 
beurada i netejar la superfície. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent a 
obertures d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d’amplària <= 1 m: Es dedueix el 50% 
- Obertures d’amplària > 1 m: Es dedueix el 100% 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
9.7 ESGLAONS DE PEDRA NATURAL I ARTIFICIAL 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Esglaó format amb peces de pedra, terratzo o ceràmica, col·locades a truc de maceta amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter 
- Col·locació de la beurada, en el seu cas 
- Neteja de l'esglaó acabat 
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Condicions generals: 
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes. L'esglaó acabat no ha de tenir peces 
esquerdades, trencades, tacades, ni amb defectes aparents. L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell. El fals 
escaire de l'esglaó s'ha d'ajustar al perfil previst. Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport, 
formant una superfície plana.  
Toleràncies d'execució: 
- Planor: ± 4 mm/m 
- Planor de les celles: ± 2 mm 
- Horitzontalitat: ± 0,2% 
- Fals escaire: ± 5 mm 
Esglaó de pedra: 
Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment i eventualment amb colorants. El vol de la peça d'estesa sobre el 
davanter i l'entrega per l'extrem contrari s'han d'ajustar a les especificacions. 
Junts entre peces: >= 1 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 35°C. En cas que es donessin 
aquestes condicions una vegada acabats els treballs, s'ha de revisar allò executat 48 h abans i s'han de tornar a 
fer les parts afectades. Les superfícies de recolzament han de ser netes i humides. Les peces per col·locar han de 
tenir la humitat necessària per a que no absorbeixin l'aigua del morter. S'han de col·locar, a truc de maceta, 
sobre una superfície contínua d'assentament i rebuda de morter, de gruix >= 2 cm per la peça estesa i >= 1 cm 
per al davanter. Abans de la col·locació de la peça estesa, s'ha d'espolsar amb ciment la superfície del morter 
fresc. L'operació de rejuntat s'ha de fer passades 48 h des de la col·locació de l'esglaó. S'ha d'eliminar el morter 
sobrant i s'ha de netejar la superfície. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden de 15 de febrero de 1984 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-RSR/1984 
Revestimientos de Suelos: Piezas Rígidas. 
 
9.8 REBAIXATS, POLITS I ABRILLANTATS DE PAVIMENTS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions per a l'acabat de paviments de terratzo, pedra, mosaic hidràulic o fusta. S'han considerat les unitats 
d'obra següents: 
- Rebaixat 
- Polit 
- Abrillantat 

Rebaixat de paviment de pedra: 
Operació realitzada sobre un paviment de terratzo o de pedra per tal d'obtenir la superfície adequada per a ser 
polida posteriorment. A la superfície del paviment no hi ha d'haver ressalts entre les rajoles.  
Toleràncies d'execució: 
- Planor del paviment un cop rebaixat: ± 4 mm/2 m, Celles nul·les 
- Marques del rebaix: <= 1% de rajoles sobre la totalitat 
Polit de paviment de pedra: 
Operació realitzada sobre un paviment de terratzo o de pedra per tal d'obtenir la superfície adequada per a 
rebre un paviment prim o ser abrillantada posteriorment. La superfície del paviment no ha de tenir marques de 
rebaix, ressalts entre les rajoles, diferències de tonalitat o d'altres defectes. 

Abrillantat de paviment de pedra: 

Conjunt d'operacions necessàries, realitzades sobre un paviment polit de terratzo, pedra o mosaic hidràulic, per 
tal de donar-li l'acabat final de recepció. 
La superfície del paviment no ha de tenir marques de rebaix, ressalts entre les rajoles, diferències de tonalitat o 
d'altres defectes i ha de ser antilliscant. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Condicions generals: 
Als racons i a les vores del paviment, pel seu difícil accés, s'han de fer les operacions amb una màquina radial de 
discs flexibles i s'han d'acabar manualment. 

Rebaixat de paviment de pedra: 
El rebaix s'ha de fer 5 dies després de la col·locació del paviment. La primera passada s'ha de fer amb pedra 
abrasiva de gra gruixut de 30 o 60 i la segona, d'afinament, amb gra de 120 per tal d'eliminar les marques del 
rebaix. 

Polit de paviment de pedra: 
El poliment s'ha de fer 5 dies després d'haver col·locat el paviment. S'ha d'estendre una beurada per tal de tapar 
els junts i els porus oberts durant l'operació de rebaix. Al cap de 48 h de l'estesa de la beurada s'ha de polir la 
superfície passant una pedra abrasiva de gra fi de 220 per tal d'eliminar les marques anteriors i deixar la 
superfície completament preparada. 

Abrillantat de paviment de pedra: 
L'abrillantament s'ha de fer 4 dies després d'haver-lo polit. S'ha de treballar per superfícies d'entre 4 i 5 m2. S'ha 
de fer en dues fases: a la primera s'ha d'aplicar un producte base de neteja i a la segona s'ha d'aplicar un líquid 
metal·litzador d'abrillantament. En totes dues operacions s'ha de passar la màquina amb una monyeca de llana 
d'acer fins que la superfície que es tracta estigui completament seca. L'abrillantament es pot completar amb 
tractaments protectors 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a 
obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material 
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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10 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES         
   
10.1 TANCAMENTS PRACTICABLES DE FUSTA 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Finestres o balconeres de fusta per a pintar o envernissar, amb tots els seus mecanismes per a un correcte 
funcionament d'obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de base o directament sobre la fàbrica. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconera 
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 
- Eliminació de rigiliditzadors i tapat de forats si és el cas 
- Col·locació dels mecanismes 
- Neteja de tots els elements 

Condicions generals: 
Ha d'obrir i tancar correctament. El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i 
al pla previstos. No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. El bastiment ha d'estar travat a l'obra 
amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems. Els ribets i els junts 
de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els 
valors d'aillament tèrmic i acústic previstos. Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els 
valors de permeabilitat a l'aire, estanquitat a l'aigua i resistència al vent indicats a la DT. 
Franquícia entre la fulla i el bastiment: <= 0,2 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig: ± 10 mm 
- Nivell previst: ± 5 mm 
- Horitzontalitat: ± 1 mm/m 
- Aplomat: ± 2 mm/m 
- Pla previst del bastiment respecte de la paret: ± 2 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual 
estigui subjecte. S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra 
l'impacte durant tot el procés constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat. En treure 
aquestes proteccions s'han de tapar els forats amb materials adequats. Quan la finestra o balconera van 
directament col·locades sobre l’obra, el bastiment s’ha de travar a la paret a mesura que aquesta es va aixecant. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.  
Col·locació sobre fàbrica: 
La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució 
de la paret on va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica 
de col·locació de bastiments en altre cas. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
10.2 BASTIMENTS DE BASE PER A PORTES I ARMARIS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Bastiments de fusta, col·locats directament sobre fàbrica. S'han considerat els tipus següents: 
- Bastiments de base per a folrar 
- Bastiments de base per a pintar 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació prèvia , aplomat i anivellat 
- Fixació definitiva 
- Neteja i protecció 

Condicions generals: 
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. No ha de gravitar 
cap tipus de càrrega sobre el bastiment. El bastiment ha d'estar travat a l'obra per mitjà d'ancoratges 
galvanitzats. Si els muntants del bastiment no s'encasten en el paviment, s'han de fixar a aquest paviment per 
mitjà de fixacions mecàniques. 
Distància entre ancoratges: <= 60 cm 
Distància dels ancoratges als extrems: <= 30 cm 
Nombre ancoratges al cabiró superior: 
- Amplària 40 <= a <= 100 cm: 2 
- Amplària 100 <= a <= 175 cm: 3 
- Amplària > 175 cm: 4 
Encastament dels muntants en el paviment: >= 5 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig: ± 10 mm 
- Nivell previst: ± 10 mm 
- Horitzontalitat: ± 1 mm 
- Aplomat: ± 3 mm 
- Pla previst del bastiment respecte a la paret: ± 2 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El pla en què s'ha de col·locar el bastiment ha de ser segons el gruix que tingui l'acabat del parament. La manera 
de col·locar el bastiment ha de fer possible la col·locació posterior del tapajunts. S'ha de col·locar amb l'ajuda 
d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els impactes durant tot el procés constructiu i 
d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra. En treure aquestes proteccions s'han de 
tapar els forats amb materials adequats (massilles, tacs, etc.). El bastiment s'ha de travar a la paret a mesura que 
aquesta es va aixecant. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució 
de la paret on va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica 
de col·locació de bastiments en altre cas. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
10.3 FOLRAT DE BASTIMENTS DE BASE, PER A PORTES DE FULLES BATENTS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Folrat de bastiment de base amb la peça de galze i les de tapajunts. L'execució de la unitat d'obra inclou les 
operacions següents: 
- Preparació del bastiment de base 
- Replanteig de les peces que conformen el folre 
- Ajust i col·locació definitiva 
- Col·locació de massilla als forats dels claus 
- Neteja i protecció 
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Condicions generals: 
Cada cara dels muntants i dels travessers del bastiment de base ha d'estar coberta amb una sola peça del folre. 
El folre dels muntants ha de quedar ben aplomat. El folre dels travessers ha de quedar horitzontal. 
Els tapajunts han de cobrir completament el marc i, com a mínim, cavalcar 1 cm sobre el revestiment de la paret. 
El folre ha d'estar encolat i clavat a tot el perímetre del bastiment de base. Toleràncies: 
- Aplomat: ± 2 mm 
- Horitzontalitat: ± 1 mm 
- Pla de trobada en els angles: ± 0,5 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'ha de col·locar amb l'ajuda d'elements que garanteixin la protecció dels folres durant tot el procés constructiu. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
10.4 FULLES DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Fulla per a porta batent, col·locada sobre el bastiment amb tota la ferramenta, frontisses, pany, etc. 
S'han considerat les portes següents: 
- Exteriors 
- Interiors 
- D'armari 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Presentació de la porta 
- Rectificació si cal 
- Col·locació de la ferramenta 
- Fixació definitiva 
- Neteja i protecció 
CONDICIONS GENERALS: 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al 
reforç. La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors.  
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat: ± 1 mm 
- Aplomat: ± 3 mm 
- Pla previst de la fulla respecte al bastiment: ± 1 mm 
- Posició de la ferramenta: ± 2 mm 

Portes d'entrada o portes exteriors o interiors  
Franquícia entre les fulles i el bastiment:  <= 0,2 cm  
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm  
Fixacions entre cada fulla i el bastiment: >= 3 

Portes d'armari: 
Fixacions entre la fulla inferior i el bastiment: >= 3 
Fixacions entre la fulla superior i el bastiment: >=2 
Franquícia entre les fulles i el bastiment: <= 0,2 cm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No hi ha condicions específiques del procés constructiu. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
10.5 TAPAJUNTS PER A FINESTRES I PORTES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Perfils de fusta per a cobrir la junta entre el bastiment i el parament acabat de la paret, col·locats amb puntes, 
tapades amb massilla. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació dels perfils 
- Segellat dels forats de la porta 

Condicions generals: 
El tapajunts ha de ser equidistant de les arestes del bastiment sobre el qual està col·locat. Ha d'estar fixat 
sòlidament al bastiment en tota la seva llargària. La unió entre els tapajunts ha de ser a biaix de cartabó, si la DF 
no fixa una altra condició. Cada muntant del bastiment ha d'estar cobert per un sol perfil de tapajunts. 
Toleràncies d'execució: 
- Distància entre les arestes del bastiment: ± 1 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El procés de col·locació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
10.6 VIDRES PLANS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament sobre buit d’obra, o 
millora acústica de balconera substituint els vidres antics per vidre laminat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Vidre aïllant o resistent al foc 
S'han considerat les formes de col·locació següents: 
- Col·locació amb llistó de vidre 
- Col·locació amb perfils conformats de neoprè 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació amb llistó de vidre: 
- Neteja dels perfils de suport 
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre 
- Col·locació de les falques de recolzament 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze 
- Col·locació del llistó perimetral 
- Allisat del màstic i neteja final 
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Col·locació amb perfils conformats de neoprè: 
- Neteja dels perfils de suport 
- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 

Condicions generals: 
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o 
deformacions del suport. Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament. El conjunt ha de ser totalment estanc. 
No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls. Tots els materials utilitzats han de ser 
compatibles entre ells. Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior. Si són 
exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge. 
Alçària del galze i franquícia perimetral: 
- Vidre amb cambra d’aire: 
En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 2 mm. 
Toleràncies d'execució: 
- Franquícia lateral i amplària del galze: 
- Vidre amb cambra d’aire: 

Vidre trempat: 
El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no s'admet cap 
manufactura posterior. Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el 
metall. 

Col·locació amb llistó de vidre: 
Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col·locades als extrems de la fusteria i a 
una distància d'1/10 de la seva llargària. La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de 
material i la superfície del vidre. El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral. 
S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire. 
Amplària de les falques: 
- Vidre aïllant: Gruix vidre (2 llunes+cambra d’aire)+ 3 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Amplària de les falques (vidre aïllant): 
Col·locació amb perfils conformats de neoprè: 
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i la temperatura sigui 
inferior a 0°C. La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Envidrat: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
S’han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple immediat 
superior en cas que la dimensió no ho sigui: 
Vidre aïllant, de protecció al foc o laminar de seguretat: 
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje. 
 
 
 
 
 

11 SISTEMA DE CALEFACCIÓ             
 
11.1 GENERADORS DE CALOR   

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Es defineix com els elements que generen aigua calenta o aire calent per a la instal·lació de calefacció. 
Els sistemes possibles són els següents:  
Per aigua: 
- Caldera domèstica. Poden ser estanques o atmosfèriques. 
- Caldera multicel·lular. Té cossos i cremadors separats. Permet diferenciar les etapes d’escalfament i ajustar- 
- Caldera amb recuperació de calor. Aprofiten al màxim la calor del circuit de fums. 
- Calderes elèctriques. Escalfen l’aigua amb l’ús de resistències. Normalment porten una massa acumuladora 
d’energia produïda en moments de menor cost de l’electricitat (tarifa nocturna). 
- Dipòsits d’acumulació: Es disposarà d’un dipòsit d’acumulació que manté la temperatura del circuit per tal 
d’evitar que la caldera s’engegui. Han d’estar ben aïllats. 
-Per aire: 
Equip convector. L’aire incrementa la seva temperatura al passar per un bescanviador de calor, que s’obté de la 
combustió. Conté un ventilador intern que impulsa l’aire per la part superior. Característiques tècniques 
mínimes. 
Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instal·lació. Control i acceptació 
Caldera: Dimensions i potència. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
- Equip convector: Cal que tingui la connexió exterior de ventosa que garanteix l’aspiració d’aire i l’extracció dels 
gasos cremats. Aniran sempre col·locats en parets que donin a l’exterior. S’observaran detingudament les 
condicions de ventilació per que s’acompleixin les condicions de seguretat del local. 
- Dipòsits d’acumulació: És l’element on s’emmagatzema l’aigua calenta. Abans de la seva instal·lació cal 
replantejar la seva ubicació. Un cop instal·lat ha de quedar separat dels paraments el suficient per tal de que es 
pugui manipular. Ha de quedar recolzat sobre el suport amb suports intermedis per a la seva fixació. L'alçària de 
muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de 
garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació, han de ser roscades i amb el junt de material 
elàstic. 

Control i acceptació 
- Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions. 
- Característiques i muntatge de: conductes d’evacuació de fums, calderes, terminals i termòstats. 
- Proves parcials d’estanquitat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, almenys, en 4 hores. Prova 
final d’estanquitat. La pressió de prova no ha de variar, almenys, en 4 hores. 
- La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Les connexions enroscades o embridades 
han d'anar segellades amb cinta o junt d'estanquitat, respectivament. Un cop connectat el motor elèctric, cal fer 
una prova del sentit de gir. 
- Cal comprovar la idoneïtat de la tensió elèctrica disponible d'acord amb la del cremador. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Amidament i abonament 
ut de caldera, d’equip convector i dipòsit. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 1244/1979. 
Reglamento Electrónico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
Eficiencia energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE. 
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995. 
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Aplicación de la directiva relativa a los equipos de presión. Directiva 97/23/CE. 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi . D 152/2002. 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). Correcció 
d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic 
per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció. 
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
 
11.2 CONDUCTORS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
És el conjunt d’elements del sistema de transport de l’aigua calenta que es distribueix cap als emissors.  
Per aigua: 
- Monotubular.  Cabal,  diàmetre  de  tub  i  velocitat  són  constants.  La  temperatura  és  variable.  La distribució 
es realitza amb un anell que comunica els diferents emissors. 
- Bitubular. Temperatura i velocitat constants. El cabal i diàmetres variables. La distribució es realitza amb un tub 
d’anada i un tub de tornada, el retorn és directe. 
- Bitubular amb retorn invertit. Temperatura i velocitat constants. El cabal i diàmetres variables. La distribució es 
realitza amb un tub d’anada i un tub de tornada, el retorn és invertit. Per circuits llargs i separació considerable 
dels emissors. 
- Terra  radiant.  Cabal,  diàmetre  de  tub  i  velocitat  són  constants.  La  temperatura  és  variable.  La 
distribució es realitza sota paviment o en altres paraments. 

Components 
- Tubs: Poden ser d’acer negre o coure, i de polietilè reticulat en pas per sota paviment o per cambres. 
Aïllaments: Es col·locarà aïllament en tramades molt llargues fins als emissors. Circuladores: Per garantir la 
correcta circulació de l’aigua fins a tots els emissors. Dipòsits d’expansió: Controla els canvis de volum que hi pot 
haver a l’interior del circuit. 
- Purgadors: Són mecanismes situats a diferents punts del circuit per lliurar l’aire interior. Poden anar muntats als 
emissors o als tubs en punts alts de la instal·lació. 
- Regulació i control: Conjunt d’elements que regulen i controlen el correcte funcionament de la instal·lació. Pot 
haver-hi: sondes de temperatura, claus de regulació, centraletes de programació, elements de dilatació i 
seguretat. 

Característiques tècniques mínimes. 
- Les necessàries per al seu correcte funcionament. Control i acceptació 
- La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de manera que no rebin cops. Per a fer la unió dels tubs 
no s'han de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la 
no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Condicions prèvies 
En  general  l’execució  de  la  instal·lació  interior  es  realitzarà  de  manera  que  s’aconsegueixin  els objectius 
previstos en el projecte  sense malmetre  ni  deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de 
l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions 
necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i 
conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els 
elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en 
el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
-Tubs: Poden anar encastats, superficials o sota paviment. 

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a 
l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. En els 
trams encastats caldrà protegir els tubs contra l’oxidació i especialment evitar el contacte directe amb el guix o 
altres productes que deteriorin el ferro o el coure. La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha 
de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de 
suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Sobre envans, els 
suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Entre l'abraçadora del suport i el tub s'ha 
d'interposar una anella elàstica. No  s'ha  de  soldar  el  suport  al  tub.  La  canonada  no  pot  travessar  
xemeneies  ni  conductes.  La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 
mm. El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb 
material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar 
cap accessori. Les unions, canvis de direcció i sortides es podran fer amb accessoris soldats o roscats, assegurant 
l’estanquitat fent servir estopes, pastes i cintes estanques. Cal preveure elements de lliure dilatació als tubs, 
intercalant lira de dilatació o maneguets elàstics. Han de tenir lliure moviment en els suports, sota paviment o 
encastats aniran sota una beina de protecció. 
-Terra radiant: Cada circuit ha de quedar regulat per un únic joc de vàlvules. Ha de quedar correctament  regulat  
en  la  impulsió  i  en  el  retorn,  de  manera  que  les  seves  condicions  de funcionament  (cabal,  pressió  i  
temperatura)  siguin  les  especificades  al  projecte.  Les  connexions hidràuliques han de ser estanques a la 
pressió de prova. Les connexions han d'estar fetes amb els materials i accessoris subministrats pel mateix 
fabricant, o els expressament autoritzats per aquest. Tots els elements de maniobra, control i connexió han de 
quedar visibles i accessibles per al seu manteniment. No s'han de transmetre esforços entre el col·lector i la resta 
d'elements que formen la instal·lació. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. Han de tenir lliure moviment en els 
suports, sota paviment o encastats aniran sota una beina de protecció. 
-Aïllaments: L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de 
les vàlvules i d'altres accessoris de la instal·lació. Poden ser d’escumes elastomèriques, llana de vidre o llana de 
roca. 
-Circuladors: Ha d'estar connectada a la xarxa a què ha de donar servei, i el motor a la línia d'alimentació 
elèctrica. Les canonades no han de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. Les unions han de ser 
completament estanques. 
-Dipòsits d’expansió: Ha de quedar col·locat en el circuit de retorn. El dipòsit ha de quedar anivellat i aplomat. Cal 
que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten. Ha de quedar instal·lat en una posició tal que en 
ús no es puguin crear bosses d'aire al conducte. 
-Purgadors: S'ha d'instal·lar el circuit d'anada, 1,5 m per sobre de l'última derivació. Si el tub és d'acer, el junt 
d'estanquitat s'ha de fer amb mini i estopa, pastes o cinta. Si el tub és de coure, es disposarà una 
peça especial de llautó roscada al purgador i soldada per capilaritat al tub de coure. El seu eix 
principal ha de ser vertical. 
-Regulació i control: La seva execució serà la corresponent a les especificacions tècniques del fabricant i 
industrial. 

Control i acceptació 
Muntatge i connexions entre tubs i elements, soldadures, segellats, passatubs, ancoratges i distàncies entre 
suports. Col·locació i direcció dels elements. Diàmetres de tubs i elements. Distància mín. d’encreuament amb 
altres instal·lacions. 
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Proves parcials d’estanquitat de zones 
ocultes. La pressió de prova no ha de variar, almenys, en 4 hores. Prova final d’estanquitat (caldera connexionada 
i connectada a la xarxa de fontaneria). La pressió de prova no ha de variar, almenys, en 4 hores. Prova 
d’estanquitat, de lliures dilatacions, eficiència tèrmica i funcionament. Totes les unions enroscades s'han de 
preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni 
malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
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Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Prova d’estanquitat, de lliures dilatacions, 
eficiència tèrmica i funcionament. Totes les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes 
d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova 
d'instal·lació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
ml de tub i d’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i 
complements, completament instal·lat i comprovat. 
ut de la resta d’elements que formen la instal·lació. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NTE-ICI-25. Instalación suelo radiante 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi . D 152/2002. 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). Correcció 
d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic 
per la certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció. 
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 SISTEMES DE VENTILACIÓ            

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
És la instal·lació per a la renovació de l’aire dels diferents locals de l’edifici. 
-Conductes: Poden ser formats per peces prefabricades, ceràmiques, de formigó, etc., o conductes flexibles 
d’alumini, poliester, xapa d’acer galvanitzat i plàstic. 
-Reixes: Elements que permeten l’extracció l’aire cap al conducte. 
-Airejadors: Elements que es col·loquen als elements constructius per permetre l’admissió o el pas de l’aire. 
-Equips de ventilació: Poden ser extractors híbrids o mecànics, ventiladors centrífugs, etc.; són aparells que 
forcen mecànicament la ventilació interior d’un local. 
-Aspiradors estàtics: Estan format per peces prefabricades de formigó, ceràmiques o plàstics. 

 Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació.  

Control i acceptació 
-Conductes i reixes: Dimensions i material. 
-Equips de ventilació: Dimensions i potència. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  

-Conductes: El conducte acabat ha de ser estable, aplomat i estanc al servei. Les unions entre els tubs no han de 
ser rígides. Cada tram entre sostres s'ha de recolzar en el sostre inferior. No s'ha d'interrompre la continuïtat del 
conducte en cap lloc. El pas a través de sostres i les unions entre els conductes s'han de fer de manera no rígida. 
El pas a través del forjat tindrà un marge perimetral de 2 cm que s’omplirà amb aïllament tèrmic. La connexió 
entre el conducte principal i el secundari s'ha de fer amb una peça especial de derivació i ha de quedar >= 2,20 m 
per sobre de la dependència per ventilar. El tram exterior sobre la coberta ha de quedar protegit per un paredó 
de totxana. Ha de tenir l'alçària fixada en  el  projecte;  si  no  s'especifica,  ha  de  ser  la  determinada  per  la  
NTE-ISV  i  el  CTE.  Toleràncies: replanteig: ± 10 mm, aplomat del conducte en una planta: ± 20 mm, aplomat de 
l'aspirador: ± 5 mm. Pels conductes d’extracció per a ventilació híbrida, les peces han de col·locar-se tenint 
compte de l’aplomat, podent-se admetre una desviació de la vertical de fins a 15º amb transicions suaus; els dos 
últims  pisos  no  s'han  de  connectar  al  conducte  principal,  sinó  que  han  de  sortir  directament  a l'aspirador 
i l'alçària màxima de cada conducte principal és de 6 plantes. Cal deixar muntades les reixes de ventilació. Les 
obertures d’extracció connectades a conductes d’extracció han de tapar-se adequadament per a evitar l’entrada 
de runes o d’altres objectes als conductes fins que es col·loquin els elements de protecció corresponents. El tall 
de les peces s'ha de fer amb una serra manual o mecànica, perpendicularment a l'eix i per l'extrem contrari al de 
la valona de connexió. Quan les peces siguin de formigó en massa o ceràmiques, s’hauran de rebre amb morter 
de ciment tipus M-5a (1:6), evitant la caiguda de restes de morter a l’interior del conducte i enrasant les juntes 
per totes dues cares. 
-Reixes: Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o 
senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. Les reixetes han de suportar els 
esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a les vibracions 
que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament. No han de contaminar l'aire que 
circula a través seu. Han d'estar formades per una xapa metàl·lica amb les aletes estampades. No han de tenir 
aletes despreses o deformades; les aletes han de ser equidistants entre si. La forma d’expressió de les mesures 
sempre ha de ser: Llargària x Alçària. 
-Airejadors: Han de situar-se a una distància del terra >= 1,80 m en el cas d’habitatges. No tindran cap de les 
seves parts deformades ni amb senyals d’haver estats sotmesos a maltractaments abans o durant  la  instal·lació.  
Es  deixaran  col·locats  protegits  interior  i  exteriorment  per  evitar  el  seu embrutiment. Si l’airejador disposa 
de qualsevol tipus de regulació, es comprovarà el seu correcte funcionament. 
-Equips  de  ventilació:  La  posició  ha  de  ser  la  reflectida  a  la  D.T.  S'ha  de  connectar  a  la  xarxa 
d'alimentació elèctrica, i comprovar que la tensió disponible sigui l'adient. S'ha de comprovar que el sentit de gir 
és el que li correspon. La distància entre el pla de la boca de l'extractor i qualsevol obstacle ha de, com a mínim, 
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ser superior a dues vegades el diàmetre equivalent a la boca de descàrrega i acomplir els requeriments indicats al 
CTE. L’aspirador híbrid o mecànic s’ha de col·locar aplomat i agafat al conducte d’extracció o al seu revestiment. 
El sistema de ventilació mecànica ha de  col·locar-se  sobre  el  suport  de  forma  estable  i  utilitzant  elements  
anti-vibratoris.  Les  juntes  i connexions han de ser estancs i estar protegits per evitar l’entrada o sortida d’aire 
en aquest punts.  

Control i acceptació 
Comprovació de : ventiladors, característiques i ubicació; muntatge de conductes i reixes. Proves d’estanquitat 
d’unió de conductes, mesura d’aire. Pel sistema d’extracció de garatges: ubicació de central de detecció de CO, 
comprovació de muntatge i accionament davant la presència de fum. Posta en marxa manual i automàtica. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Un cop connectat el motor elèctric, cal fer 
una prova del sentit de gir. Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible d'acord amb la de l’aparell. 
Comprovació del cabal d’extracció dels conductes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
ml de conducte, inclosa la part proporcional de retalls, trobades aïllades amb forjats i peces especials, amidada la 
llargària instal·lada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar. 
ut de reixes, equips de ventilació, aspiradors, airejadors, etc. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Salubritat-Qualitat de l'aire interior. DB- HR, Protecció enfront 
del soroll. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
UNE 100 102:1988. Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 SISTEMES D’IL·LUMINACIÓ             

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
És la que fa referència als espais amb fonts lluminoses artificials, amb aparells d’enllumenat que reparteixen, 
filtren o transformen la llum emesa per una o més làmpades (d’incandescència o descàrrega) i que inclou tots els 
dispositius necessaris pel suport, fixació i protecció de les llumeneres. 

Components 
-Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència i altres equips de descàrrega i 
inducció. Les llumeneres podran ser: empotrades, adosables, suspeses, amb gelosia, amb difusor continu, 
estanques, antideflagrants... 
-Accessoris per fluorescència: reactància, condensador i cebadors. 
-Làmpades: s’haurà d’indicar la marca d’origen, la potència en watts (làmpada més equip auxiliar), la tensió en 
volts i el flux nominal en lúmens i l’índex de rendiment de color. 

Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instal·lació. Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. Distància mín. 
encreuaments amb altres instal·lacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de 
safates i suports. Situació de punts i mecanismes. Característiques i situació d’equips d’enllumenat (marca, 
model i potència). Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  

Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva 
col·locació. 
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la 
situació de la llumenera i la fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit 
corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com a mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No 
s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres elèctrics. Les zones on el seu ús sigui temporal es 
col·locaran detectors de presència o temporitzadors. Es col·locaran sistemes d’aprofitament de la llum natural 
segons les especificacions del CTE. 
La prova de servei per a comprovar el funcionament de l’enllumenat consistirà en l’accionament dels 
interruptors d’encesa de l’enllumenat amb totes les llumeneres equipades amb les làmpades corresponents. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
ut d’equip de llumenera, inclòs l’equip d’encesa, fixacions, fixació amb regletes i petit material. Es pot incloure la 
part proporcional de difusors, gelosies o reixes. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE-3, Eficiència energètica de les instal·lacions. DB SU-4, Seguretat 
enfront al risc causat per il·luminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007 
Reglamento  electrotécnico  para  baja  tensión,  REBT  2002.  RD  842/2002.  Instrucciones  Técnicas 
Complementarias. Instrucción 9/2004. 
Procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic de baixa tensió. D 363/2004. Guia  
Condicions de seguretat en els les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d'habitatges. Instrucció 9/2004. 
Les llumeneres que s’utilitzin en enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60598 i la UNE- EN 
60598-2-5 en el cas de projectors d’exterior. 
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14 SISTEMES D’AIGUA             

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la clau de pas general fins a l’aixeta. La seva funció és 
la de distribuir l’aigua dins l’edifici fins al punt de consum. 
Els  materials  que  es  facin servir  a  la instal·lació  en  relació amb la seva afectació a l’aigua que distribueix, 
s’hauran d’ajustar als requisits exigits en el DB-HS4, punt 2.1.1 que fa referència a la qualitat de l’aigua. 

Components 
- Per a la instal·lació de l’aigua freda : Clau de tall general, filtre, comptador, clau de prova, vàlvula anti- retorn, 

clau de sortida. 
- En cas necessari: grup de pressió, vàlvula reductora o un sistema de tractament d’aigua. 
- Tubs de metalls com: coure, acer inoxidable, acer galvanitzat i fosa dúctil. 
- Tubs de plàstic com: Polietilè d’alta o baixa densitat, Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè 
(PB), Multicapa o PVC no plastificat. Aïllaments de tubs per evitar condensacions. 
- Dipòsits acumuladors. Clau d’aparell i aixetes 
- Tubs de metall : coure, acer inoxidable. Està prohibit l’alumini o canonades amb contingut de plom. Tubs de 

plàstic : Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), Multicapa o PVC no plastificat. Aïllaments 

tèrmics: dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques. 
- Dipòsits acumuladors d’ACS. 
- Termo elèctric: Te una resistència elèctrica en el seu interior que escalfa l’aigua per efecte Joule.  

Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, en relació amb la seva afectació a l’aigua que subministren, s’hauran 
d’ajustar als requisits de la normativa legal vigent. 
Es disposaran de vàlvules anti-retorn combinades amb claus de buidat per evitar la inversió del sentit del flux, en 
els següents llocs: 
Després de comptadors, en la base dels tubs ascendents, abans de l’equip de tractament d’aigua, en els tubs no 
destinats a ús domèstic i abans dels aparells de refrigeració o climatització si n’hi hagués. 
Les  condicions mínimes de  subministrament  als  aparells i  equips higiènics seran les que  marqui la normativa 
legal vigent, tant pel que fa a cabal instantani mínim d’aigua freda, aigua calenta sanitària i pressió mínima en els 
punts de consum. 
En les xarxes d’ACS cal disposar d’un tram de retorn per a punts de consum més allunyats de 15m.  

Control i acceptació 
- Comptadors: Cabal, diàmetre. 
- Tubs,   accessoris   i   elements   de   la   instal·lació:   el   material,   les   dimensions   i   diàmetre   segons 
especificacions del projecte. 
- Aïllaments: material i característiques físiques. 
- Dipòsits acumuladors: Capacitat, mida i material 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  

Condicions prèvies 
En general, l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius 
previstos en el projecte  sense malmetre  ni  deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de 
l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions 
necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i 
conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els 
elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació; han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en 
el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 

- Tubs. És el lloc per on va l’aigua fins arribar al punt de consum o aixeta. Poden anar vistos o ocults. Els tubs que 
vagin ocults o encastats aniran per llocs específics per al seu pas amb arquetes o registres. Si això no és possible, 
aniran per regates fetes en paraments de gruix adequat, sense estar permès el seu pas per un envà senzill. Un 
cop encastats, els tubs es protegiran acústicament, per tal d’evitar la transmissió de soroll. Depenent del material 
del tub cal assegurar-se que el medi que l’envolta no sigui agressiu, i si cal disposar d’una beina de protecció 
adequada que permeti la lliure dilatació. S’han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge 
o purga. El traçat de tubs vistos es farà ordenat i net, i es protegiran adequadament. El nombre de suports, tant 
en trams horitzontals com verticals, serà el adequat per a cada material i longitud seguint les normes UNE. A 
cada tub que travessi un mur es col·locarà el passa-mur corresponent i l’espai que quedi s’omplirà amb material 
elàstic. Les unions dels tubs seran estanques; resistiran la tracció, o bé la xarxa absorbirà les deformacions amb 
punts fixes al llarg de la instal·lació; es faran tenint en compte el material i les seves característiques físiques. Els 
tubs es protegiran contra la corrosió galvànica, les condensacions, les pèrdues tèrmiques i els esforços mecànics. 
En el traçat de la instal·lació es col·locaran suports quan els tubs vagin superficials; els suports es col·locaran a la 
distància recomanada per la UNE corresponent permetent la lliure dilatació del tub. Caldrà deixar les distàncies 
necessàries i de seguretat en l’encreuament amb d’altres serveis i tubs de la resta d’instal·lacions. Si fos necessari 
es posaran safates de recollida de condensacions en els encreuaments. Per fer la unió dels tubs no s’han de 
forçar ni deformar els extrems. Cada cop que s’interrompi el muntatge, cal tapar els extrems oberts. El tub no ha 
de  quedar  aixafat  a  les  corbes.  La  secció  del  tub  s’ha  de  mantenir  constant  al  llarg  de  tot  el recorregut. 
Les connexions a la xarxa de servei es faran un cop tallat el subministrament. Un cop acabat el muntatge s’ha de 
netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses, segons sigui el material del tub. Si la 
canonada és de plàstic, cal fer un tractament de depuració bacteriològic i desprès rentar-la. 
- Aïllament. És el material de recobriment que es col·loca per la part exterior dels tubs per evitar pèrdues 
tèrmiques, condensacions o corrosió exterior. Es realitzarà amb materials resistents a la temperatura d’aplicació. 
Abans de col·locar l’aïllament, s'ha de netejar la superfície del tub de brosses, d'òxids o d'altres elements i s'hi ha 
d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap protecció. La seva col·locació no ha d’interferir la manipulació de les 
claus ni les vàlvules ni cap òrgan de comandament o lectura. Aixetes.  És  el  punt  de  sortida  de  l’aigua  de  la  
instal·lació.  Poden  anar  muntades  encastades  o superficialment. Totes les aixetes han de quedar anivellades 
en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat. L'alçària 
de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de 
quedar ben fixada al seu suport. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació. En 
l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el 
de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. Toleràncies d'instal·lació: Nivell: ± 10 mm Claus i vàlvules. És 
l’element que regula el pas de l’aigua per dins els tubs. Poden anar muntades entre tubs o, depèn de la mida, 
embridades. Totes les claus i vàlvules han de quedar anivellades en totes dues direccions a la posició prevista en 
el projecte. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la 
indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al tub. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs 
d'alimentació. 
- Escalfador instantani i Termo elèctric: L'aparell, col·locat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjançant 
quatre perns de 10 mm de diàmetre, connectats amb contraplaques i encastats 80 mm en el suport. Cal que 
quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. El tub 
d'evacuació de gasos cremats ha d'estar connectat per sobre del dispositiu antiretorn, amb un tram vertical 
posterior >= 20 cm i ha d’anar fins a coberta. Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, cal 
que siguin rígides, sense soldadures de tipus tou. Abans i després de l'escalfador s'ha d'instal·lar una aixeta de 
pas. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. L'instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei. Abans de fer 
l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu. 
- Dipòsits i acumuladors. És l’element on s’emmagatzema l’aigua. Poden ser d’aigua freda o calenta. Abans de la 
seva instal·lació cal replantejar la seva ubicació. Un cop instal·lat ha de quedar separat dels paraments el 
suficient per tal de que es pugui manipular. Ha de quedar recolzat sobre el suport amb suports intermedis per a 
la seva fixació. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en  el  projecte  o,  en  el  seu  defecte,  
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la  indicada  per  la  D.F. S'ha  de  garantir l'estanquitat  de  les connexions amb els tubs d'alimentació, han de ser 
roscades i amb el junt de material elàstic. 
Control i acceptació 
Instal·lació general interior: característiques de canonades i vàlvules. Protecció i aïllament de canonades tan 
encastades com vistes. 
Connexions entre tubs i claus, soldadures, segellats, ancoratges, distàncies entre suports. Distància mín. 
encreuaments amb altres instal·lacions. 
Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció 
i la connexió). Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovaran les aixetes, les cisternes i el 
funcionament dels desguassos). 
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. 
Les proves de pressió no han de variar almenys en 4 hores. Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 
Simultaneïtat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells instal·lats. Les unions 
enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer 
sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
En instal·lacions d’aigua calenta sanitària cal: mesura de cabal i temperatura en els punts de consum; obtenció de 
cabal exigit a la tº fixada un cop obertes les aixetes estimades en funcionament simultani; Temps de sortida de 
l’aigua a la tº de funcionament; mesura de tº a la xarxa; Amb l’acumulador a regim comprovació de les 
temperatures del mateix, en la seva sortida i en les aixetes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
ml el tub i l’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i 
complements, completament instal·lat i comprovat. 
ut les claus de pas, dipòsits, filtre, comptador, vàlvula anti-retorn, clau d’aparell, aixetes, dipòsits i caldera. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
Criterios sanitarios del agua de consumo humano. RD 140/2003. 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. D 352/2004. 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 865/2003. 
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges. D 202/98. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Qualitat de l'aire interior. DB HS 4, Subministrament d'aigua. 
DB HE 2, Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis. DB HE 4, Contribució solar mínima d'aigua calenta 
sanitària. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007 
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat. UNE 19 047:1996, UNE EN 1 
057:1996, UNE 19 049-1:1997, UNE EN 545:1995, UNE EN 1452:2000, UNE EN ISO 15877:2004, UNE EN 
12201:2003, UNE EN ISO 15875:2004, UNE EN ISO 15876:2004, UNE EN ISO 15874:2004, UNE 53 960 EX:2002, 
UNE 53 961 EX:2002. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 769/1979, 97/23/CE. 
Espesores mínimos de aislamiento térmico. RITE ITE-03.1. Eficiencia Energética de los edificios. Directiva 
2002/91/CE Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995. 
Reglamento de Aparatos que Utilizan Combustibles Gaseosos. D 1651/1974. 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas 
complementarias. RD 919/2006. 
 

 

15 SISTEMA D’EVACUACIÓ            

15.1 RECOLLIDA D’AIGÜES GRISES, NEGRES I PLUVIALS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Conjunt  d’elements  que  composen  la  instal·lació  interior  abans  de  la  connexió  a  la  xarxa  de sanejament. 
La xarxa interior de l’edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials i negres. 

Components 
- Tancaments hidràulics: Poden ser: sifons individuals a cada aparell, caixes sifòniques amb varis aparells, bonera 
sifònica o pericons sifònics. 
- Tubs de petita evacuació: Corresponen als tubs que connecten l’aparell sanitari amb el baixant més proper. 
Poden ser de PVC o polipropilè. 
- Col·lectors: Tubs amb recorregut horitzontal. Poden ser de: PVC o polipropilè. Aniran penjats del forjat. 
- Baixants: Tubs amb recorregut vertical. Per aigües negres i grises poden ser de: PVC o polipropilè. Per aigües 
pluvials poden ser de coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de ceràmica. Ventilacions: Es disposarà 
de ventilació tant a la xarxa d’aigües residuals com a la pluvial. Poden ser primària, secundària, terciària i amb 
vàlvules d’aireació-ventilació. 
- Canals: Correspon al traçat horitzontal de la recollida d’aigües pluvials. Poden ser de coure, planxa d’acer 
galvanitzat, zinc o amb peces de ceràmica. 
- Pericons: Poden ser de pas, a peu de baixant o sifònics. 
- Boneres i reixes de desguàs: Recullen i evacuen les aigües acumulades al terra dels locals humits i a les cobertes. 
- Separador  de  greixos:  per  separar  greixos,  olis  i/o  fangs  que  procedeixin  de  cuines  o garatges. 
- Sistema de bombeig i sobreelevació: S’instal·larà quan hi hagi part de la instal·lació interior o tota per sota de la 
cota del punt de connexió a la xarxa de sanejament. 
- Vàlvules antiretorn de seguretat: S’instal·laran per prevenir les possibles inundacions quan la xarxa exterior de 
sanejament es sobrecarregui. Es situaran en llocs de fàcil accés pel seu registre i manteniment. 

Característiques tècniques mínimes. 
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues 
externes, flexibilitat per absorbir moviments. 

Control i acceptació 
Tubs, unions i accessoris: el material i el seu acabat, dimensions i diàmetre segons especificacions. Pericons, pous 
i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes i en llocs 
protegits contra impactes. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  

Condicions prèvies 
En  general  l’execució  de  la  instal·lació  interior  es  realitzarà  de  manera  que  s’aconsegueixin  els objectius  
previstos  en  el  projecte  sense  malmetre  ni  deteriorar  la  resta  de  l’edifici,  evitant  sorolls molestos, 
procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel 
seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els 
elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en 
el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
- Tancaments hidràulics.  

Sifons individuals a cada aparell: Ha de tenir un dispositiu roscat de registre en el seu punt més baix i connexions 
per al desguàs i l'aparell sanitari en els seus extrems. El tancament hidràulic del sifó ha de tenir  una  alçària 
mínima de  50  mm.  No  ha  de  tenir  esquerdes, porus, zones resseques ni  d'altres desperfectes superficials. 
Caixa sifònica: Ha de ser estanca al servei. Ha de quedar anivellada i fixada sòlidament al suport. Toleràncies: 
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posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si és amb tapa la cara inferior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el 
paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa. Si és amb reixeta la cara 
superior de la reixeta ha de quedar al mateix nivell que el paviment. La posició ha de ser la fixada a la D.T. Bonera 
sifònica: La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, 
escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. El 
morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre 
superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. Pericons sifònics. Les 
peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 
70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
- Tubs de petita evacuació: El ramal muntat ha de ser estanc. No han de quedar sense subjecció les distàncies 
superiors a 70 cm. El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap 
punt. El pas a través d'elements estructurals ha de tenir una franquícia entre 10 i 15 mm que s'ha d'ataconar amb 
massilla elàstica. Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2,5%. Radi 
interior de les curvatures: >= 1,5 x D tub. El procés d'instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
- Col·lectors: Penjats de sostre. El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent 
determinat per a cada tram. Ha de ser estanc a una pressió >= 2 kg/cm2. Els tubs s'han de subjectar per mitjà 
d'abraçadores, repartides a intervals regulars. Els trams muntats mai no han de ser horitzontals o en 
contrapendent. Pendent: >= 2%. Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. Franquícia entre el tub i el 
contratub: 10 - 15 mm. No s'han de manipular ni corbar els tubs. Els canvis 
direccionals i  les connexions  s'han  de  fer  per  mitjà  de  peces  especials. Tots els talls s'han de  fer 
perpendicularment a l'eix del tub. 
- Baixants:  El  baixant  muntat  ha  de  quedar  aplomat  i  fixat  sòlidament  a  l'obra,  però  separat  del 
parament per tal de permetre fer posteriors reparacions o acabats i per evitar que les possibles condensacions 
del tub no malmetin el parament. Ha de ser estanc. Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores 
encastables. El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. Les unions entre els tubs s'han de fer seguint 
les instruccions del fabricant. Les unions entre les peces de ceràmica s'han de fer amb morter. El baixant no ha 
de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. Si els baixants van vistos i es 
preveu un cert risc d’impacte es protegiran adequadament per a aquest fi. El pas a través d'elements estructurals 
s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la 
valona s'ha d'ataconar amb massilla. Si l’alçada del baixant és de més de 10 plantes, caldrà interrompre la seva 
vertical per tal de disminuir l’impacte de caiguda. La desviació es farà amb peces especials i l’angle de desviació 
serà de 60º. Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Nombre d'abraçadores per 
tub: >=2. Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. Toleràncies d'execució: desploms verticals: <= 1%, <= 30 
mm. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. No s'han de manipular ni corbar els 
tubs de PVC, planxa, zinc, titani o coure. Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces 
especials o també amb unions soldades en el cas de baixants de planxa, zinc, titani o coure. Tots els talls s'han de 
fer perpendicularment a l'eix del tub. Les peces de ceràmica han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin l'aigua del morter. 
- Ventilacions: La seva execució correspon al mateix que fa referència als baixants. Si la ventilació és primària 
tindrà el mateix diàmetre que el baixant que serveix i portarà l’accessori estàndard que garanteixi l’estanquitat 
permanent del remat entre l’impermeabilitzat i el tub. Si la ventilació és secundària el diàmetre de la columna de 
ventilació serà com a mínim igual a la meitat del diàmetre del baixant que serveix. Si la ventilació és terciària el 
diàmetre de la columna és el corresponent a la taula 4.11 del DB-HS5 de Salubritat del CTE. 
Canals: Generalitats. La col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut. El 
seu pendent mínim serà del 0,5%. PVC. Els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de 
fer per escalfament o deformació de la canal. La unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en 
quedi assegurada l'estanquitat. La unió entre els trams de la canal s'ha de fer a pressió amb peces del mateix 
material. Les unions entre les canals i els baixants han d'anar soldades amb soldadura química. Distància entre 
suports <=70 cm, entre junts de dilatació <=1200 cm. Planxa. L’encavalcament de les làmines, en la canal de 

planxa, s'ha de fer protegint l'element en el sentit del recorregut de l'aigua. Els junts de dilatació han de ser 
estancs. Les planxes han de quedar col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, 
respecte el suport. Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa. Els junts entre les peces de 
planxa de zinc s'han de soldar amb estany. Les unions entre les canals i els baixants han d'anar soldades, amb 
soldadura d'estany, a la canal de planxa de zinc. Distància entre suports <=50 cm, entre junts de dilatació <=600 
cm. Encavalcament entre làmines a la canal de planxa: 5 cm. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de 
coure amb el ferro, zinc, alumini, acer galvanitzat o fosa i la fusta de cedre. S'ha d'evitar el contacte directe de la 
planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment pòrtland frescos i les fustes dures. En el cas del zinc, a 
més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense estanyar. S'ha d'evitar el contacte 
directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, 
teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. Toleràncies d'execució: pendent: ± 2 mm/m, ± 10 mm/total, 
encavalcament entre les làmines en la canal de planxa: ± 2 mm. Peces ceràmiques. Les peces han de cavalcar 
entre elles; la vora de la peca en contacte amb el ràfec ha de quedar encastada per sota de les peces que formen 
el ràfec i collada al suport amb morter. El sentit d’encavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i 
del recorregut d'aigua. Encavalcament de les peces: >= 10 cm. Toleràncies d'execució: encavalcaments: - 0 mm, + 
20 mm. Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments. Alineació respecte al 
plànol de façana: planxa: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total; PVC, ceràmica: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total. 
- Pericons: Ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa 
fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. 
En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha 
d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. Les parets han de ser planes, aplomades i han de 
quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de 
ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a 
la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres 
defectes. Tots els angles interiors han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. 
Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: 
>= 1,5%. Toleràncies d'execució: aplomat de les parets: ± 10 mm, planor de la fàbrica: ± 10 mm/m, planor  de  
l'arrebossat:  ±  3  mm/m.  Les  peces  ceràmiques  per  col·locar  han  de  tenir  la  humitat necessària per tal que 
no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica 
quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
- Boneres: La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la bonera, amb els 
procediments indicats pel fabricant. En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de 
cavalcar sobre la plataforma de base de la bonera, i no ha de penetrar dins del tub d'aquesta. La bonera de fosa 
col·locada amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat. La base de la bonera de PVC, ha de 
quedar fixada al suport amb cargols i tacs d'expansió. La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de fixar al 
baixant amb soldadura química. Toleràncies d'execució: nivell entre la bonera de fosa i el paviment: ± 5 mm. No 
s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. Elements de goma termoplàstica. La bonera 
s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament 
en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. Element col·locat amb 
morter. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha 
d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 
- Canal de recollida amb reixa de desguàs: Canal. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista 
a la D.T. La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. El nivell del coronament ha de permetre 
la col·locació del bastiment i de la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. El 
forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de 
residu. Toleràncies d'execució: nivell de la solera: 
± 20 mm, aplomat total: ± 5 mm, planor: ± 5 mm/m, escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric. Reixa. El 
bastiment, o la reixa fixa, ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element drenant, anivellades abans 
amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. La part superior del bastiment i de la reixa han 
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de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, amb el seu pendent. La reixa no fixa, ha de quedar recolzada 
sobre el bastiment a tot el seu perímetre. La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el 
seu trencament per impacte o bé produir sorolls. Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. 
Toleràncies d'execució: guerxament: ± 2 mm, nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm. 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides pel material. 
- Separador de greixos: Pericó separador d’hidrocarburs. Ha de quedar anivellat i fixat sòlidament al suport o a la 
base. Ha de ser estable a les càrregues estàtiques i dinàmiques a les que estarà sotmès en condicions de servei. 
Les tapes de registre han de ser accessibles i han de permetre les operacions de manteniment, neteja i extracció 
de productes del seu interior. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si el muntatge és soterrat: La cara 
superior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha 
de quedar cobert per la tapa. 
- Sistema de bombeig i sobreelevació: La canonada d'evacuació s'ha de connectar al tub d'impulsió i el motor a la 
línia d'alimentació elèctrica. La canonada d'evacuació ha de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que el tub 
d'impulsió de la bomba. La bomba ha de quedar al fons del pou amb el motor a la superfície units per un eix de 
transmissió. La canonada d'impulsió ha d'anar paral·lela a l'eix des de la bomba fins a la superfície. Les canonades 
no han de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. Les unions han de ser completament estanques. S'ha de 
comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit convenient. L'estanquitat de les 
unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
- Vàlvules antiretorn de seguretat: La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui 
horitzontal o cap amunt. Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. S'ha de deixar 
connectada a la xarxa corresponent. Les connexions han de ser estanques a la pressió de treball.  La  posició  ha  
de  ser  la  reflectida  a  la  D.T.  o,  en  el  seu  defecte,  la indicada  per  la  D.F. Toleràncies d'instal·lació: posició: 
± 30 mm. Si va muntada en pericó, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè 
pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Si va muntada 
superficialment, la distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària per a que pugui girar el cos un cop 
desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Les unions amb la canonada han de quedar segellades 
mitjançant cintes d'estanquitat adequades. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la 
rosca. Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. Els protectors 
de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions.  

Control i acceptació 
Connexions, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports. Distància mín. encreuaments amb altres 
instal·lacions. 
Comprovació de : vàlvules de desguàs, muntatge de sifons individuals i pots sifònics, muntatge de canals i 
embornals, pendents dels canals, baixants i xarxa de ventilació. 
Execució de xarxes de petita evacuació. Proves d’estanquitat parcial i total, als aparells, verificant temps de 
desguàs, els sifons, sorolls i comprovació dels tancaments hidràulics. 
Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous s’ompliran  
d’aigua  per  comprovar  l’estanquitat.  Les  proves  d’estanquitat  total  es  poden  fer  amb aigua, aire o fum. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
ml tubs petita evacuació, col·lectors, baixants, canals, canals amb reixa. ut pericons, boneres, separadors de 
greixos, bombes, vàlvules. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 5, Evacuació d'aigües residuals i Normes de referència de 
l’Apèndix C. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000. Tuberías de 
PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE 

EN 1566-1:1999. Tuberías de polipropileno (PP) según norma UNE EN 1852-1:1998. Tuberías de gres según 
norma UNE EN 295-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. 
 
15.2 DEPURACIÓ 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
És la instal·lació de tractament d’aigües residuals de tipus domèstic, procedents de la xarxa d’evacuació o 
sanejament. Cal un sistema de depuració quan no hi hagi xarxa urbana disponible on connectar-se. Estan 
prohibides les foses sèptiques soles. 

Components 
- Cambra de greixos: Rep les aigües residuals no fecals. S’utilitza per la separació de greixos i olis. 
- Fosa sèptica prèvia: Rep les aigües provinents del pou de registre. Està formada per 3 compartiments. 
- Fosa de decantació-digestió: Rep l’aigua residual, provinent del pou de registre. 
- Rasa filtrant: S’utilitza si els terrenys són permeables per a la depuració per aireació. 
- Pous filtrants. Rep el flux provinent del pericò de repartiment. 
- Filtres de sorra: S’utilitza per a la depuració per aireació i per a la decantació de matèries orgàniques. 
- Pous de registre: Rep les aigües residuals fecals i les provinents de la cambra de greixos.  

- Pericons de repartiment: Rep el flux provinent de la fosa sèptica prèvia. 
- Tubs  i  accessoris:  Condueixen  les  aigües  residuals  a  l’interior  de  les  plantes depuradores. 
- Bombes d’elevació: S’utilitza quan la cota d’entrada sigui més gran que la cota de connexió a la xarxa o per 
l’elevació de les aigües. 

Característiques tècniques mínimes. 
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos. Els tubs, resistència a les 
càrregues externes, flexibilitat per absorbir moviments. 

Control i acceptació 
Tubs, accessoris i bombes: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. Pericons, foses i resta 
d’elements: disposició, material i dimensions. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  

- Generalitats 
En general l’execució de la instal·lació es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el 
projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions 
necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i 
conservació. Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte 
les distàncies mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara aigua, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, 
etc. complint amb la normativa vigent. 
- Cambra de greixos: Ha de quedar anivellada i fixada sòlidament al suport o a la base. Ha de ser estable a les 
càrregues estàtiques i dinàmiques a les que estarà sotmesa en condicions de servei. Les tapes de registre han de 
ser accessibles i han de permetre les operacions de manteniment, neteja i extracció de productes del seu 
interior. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si el muntatge és soterrat: La cara superior de la tapa ha 
de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la 
tapa. 
- Fosa sèptica prèvia, fosa de decantació-digestió: Es situarà soterrada amb un llosa superior a una profunditat de 
60cm respecte a la superfície del terreny. La solució constructiva pot substituir-se per una prefabricada que 
permeti obtenir els mateixos resultats. 
- Rasa filtrant: El seu pendent estarà comprès entre el 15% i el 30%. La longitud serà com a màxim de 30m. La 
distància mínima entre eixos de les rases serà de 2m. El pendent dels tubs dels filtres de sorra serà constant i 
estarà compresa entre el 15% i el 30%. Si no es construeix in situ, el filtre de sorra es pot substituir per un 
prefabricat que permeti obtenir els mateixos resultats. 

Control i acceptació 
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Connexions, soldadures, segellats,  ancoratges i distàncies entre suports. 
Comprovació de : vàlvules de desguàs, pendents dels canals, baixants i xarxa de ventilació. 
- Tubs i rases: Profunditat, pendents, replè i gruix del llit de recolzament. Pericons i pous: Disposició, acabat 
interior, segellat, tapes de registre. Filtres: Granulometria de l’àrid. 
Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous s’ompliran  
d’aigua  per  comprovar  l’estanquitat.  Les  proves  d’estanquitat  total  es  poden  fer  amb aigua, aire o fum. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
ml  el  tub  i  rases,  inclosa  la  part  proporcional  de  juntes  i  complements,  completament  instal·lat  i 
comprovat. 
m3 el llit dels tubs, l’anivellament, el reomplert i el compactat completament acabat, solera dels pous de 
registre, filtres. 
ut pericons i tapes de registre, bombes. 
m2 parets i soleres del pou de registre i fosa. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 5, Evacuació d'aigües residuals i Normes de referència de 
l’Apèndix C. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000. Tuberías de 
PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE 
EN 1566-1:1999. Tuberías de polipropileno (PP) según norma UNE EN 1852-1:1998. Tuberías de gres según 
norma UNE EN 295-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 APARELLS              

16.1 LAVABOS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de lavabo de porcellana, de gres esmaltat o de planxa d'acer. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Encastat a un taulell 
- Sobre un peu 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació del lavabo a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua 

Condicions generals: 
El lavabo instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. Ha de quedar anivellat en 
totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal 
superior del lavabo ha de ser la reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Si el lavabo es col·loca encastat a un taulell, ha d'estar fixat sòlidament a aquest amb el sistema indicat pel 
fabricant. 
Si la col·locació és amb suports murals o sobre un peu, el lavabo ha d'estar fixat sòlidament al parament i 
recolzat, en el segon cas, sobre el corresponent peu. 
L'acord amb el revestiment del parament, i entre el lavabo, el peu i el paviment, o entre el lavabo i el taulell, 
segons sigui el cas, ha de quedar rejuntat amb silicona neutra. 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació. 
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable de coure nu, de 
secció >= 2,5 mm2. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell: ± 10 mm 
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal: <= 5 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
16.2 INODORS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'inodor de porcellana o de gres esmaltat, de sortida vertical o 
horitzontal, col·locat amb fixacions verticals o sobre el paviment. L'execució de la unitat d'obra inclou les 
operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'inodor a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua 

Condicions generals: 



150        Projecte de reforma i rehabilitació d’una casa rural situada a s’Aranjassa, Palma de Mallorca 

 

L'inodor instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. Ha de quedar anivellat en 
totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 
La tapa i el seient han de quedar centrats, no oferir resistència ni tenir joc en el seu moviment. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'inodor ha de ser la reflectida en el projecte, 
o en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions subministrades pel 
fabricant. 
L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat. 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació mitjançant una pasta segelladora en 
els aparells de descàrrega horitzontal, o mitjançant un junt de cautxú o de neoprè en els de descàrrega vertical. 
Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que l'aparell funcioni 
correctament. 
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable de coure nu, de 
secció >= 2,5 mm2. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivells: ± 10 mm, Ha de coincidir amb el bidet 
- Horitzontalitat: ± 2 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar 
ni malmetre la rosca. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
16.3 SAFAREIGS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de safareig de gres esmaltat o de formigó. S'han considerat els tipus 
de col·locació següents: 
- Amb suports murals 
- De peu 
- Sobre moble 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació del safareig a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua 

Condicions generals: 
El safareig instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, o en la posició prevista en el projecte i centrat amb 
l'especejament de l'enrajolat. 
L'alçària des del nivell del paviment fins al nivell frontal superior del safareig ha de ser la reflectida en el projecte 
o, en el seu defecte, la indicada en la DF. 
Ha d'estar fixat sòlidament al parament amb els suports murals, o bé recolzat sobre el moble de suport o sobre 
els suports de peu. 
L'acord amb el revestiment ha de quedar rejuntat. 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació. Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell: ± 10 mm 

- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal: <= 5 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
16.4 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades superficialment o 
encastades. 
S'han considerat els elements següents: 
- Aixeta connectada al tub d'alimentació 
- Bateria mural connectada al tub d'alimentació i al de desguàs, si porta sobreeixidor incorporat 
- Broc connectat al tub d'alimentació i la de desguàs, si porta sobreeixidor incorporat 
- Ruixador connectat al braç de la dutxa 
- Suport per a dutxa de telèfon 
- Tub flexible connectat al tub d'alimentació i a la dutxa de telèfon 
- Dutxa de telèfon connectada a tub flexible 
- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats 
- Colze d'enllaç 
- Mecanisme per a cisterna de descàrrega o d'alimentació connectat a l'aparell sanitari 
- Enllaç mural 
- Maniguet flexible connectat a l'accessori d'enllaç i a l'aixeta 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'aixeta o l'accessori 
- Segellat dels junts 
- Connexió a la xarxa d'aigua 

Condicions generals: 
Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el 
projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat. 
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar ben fixat al seu suport. 
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs quan calgui. 
En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i 
el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell: ± 10 mm 
FLUXOR: 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió del tub de 
descàrrega amb l'aparell sanitari. 
Si és fluxor antirobatori, ha d'estar col·locat per la part posterior de la paret i ha de quedar connectat amb el 
polsador encastat directament a la paret, de manera que permeti el seu correcte accionament. 
MECANISME PER A CISTERNA: 
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S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió del tub de 
descàrrega amb l'aparell sanitari. 
Una vegada instal·lat ha de comprovar-se el bon funcionament del mecanisme. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon acord amb el 
revestiment. 
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar 
ni malmetre la rosca. Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans. 
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 SISTEMA DE PROTECCIÓ AL LLAMP           

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Sistema extern de protecció al llamp amb la finalitat de captar el corrent de descàrrega atmosfèrica i conduir-la 
fins a la posta a terra. 

Components 
-Captadors: Capten el corrent extern. Poden ser puntes Franklin, malles conductores o parallamps amb puntes 
actives. 
-Derivadors  o  conductes  de  baixada:  Condueixen  el  corrent  de  descàrrega  atmosfèrica  des  dels captadors 
fins a la xarxa de connexió a terra. 

Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació. Control i acceptació 
Captadors i derivadors: Dimensions i material. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  

- Captadors: Franklin. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 50 mm, aplomat: ± 20 mm. Muntat superficialment a paret, els dos suports 
s'han d'encastar sòlidament a la paret i han de quedar ben aplomats perquè el pal, un cop instal·lat, quedi 
vertical. Distància entre cada dos suports: >= 700 mm. Muntat sobre sòcol, el sòcol s'ha d'ancorar sòlidament al 
paviment i ha de quedar anivellat perquè el pal, un cop instal·lat, quedi vertical. El cable de connexió a terra ha 
de sortir a través de la base, encastat en el paviment. El capçal ha de quedar fixat sòlidament al capdamunt del 
pal mitjançant la peça d'adaptació i amb el cable de connexió a terra soldat a la seva base. Aquest cable ha de 
passar per l'interior del pal.  
- Derivadors o conductes de baixada: Via d’espurnes. Ha de quedar connectada a la instal·lació de protecció 
contra els llamps. Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest 
motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel 
fabricant, o expressament aprovats per aquest. No s'han de transmetre esforços  a  les  connexions  elèctriques.  
El  muntatge  s'ha  de  fer  seguint  les  instruccions  de  la documentació  tècnica  del  fabricant.  Tots  els  
elements  s'han  d'inspeccionar  abans  de  la  seva col·locació.  S'ha  de  comprovar  que  les  característiques  
tècniques  de  l'aparell  corresponen  a  les especificades al projecte. La seva instal·lació no ha d'alterar les 
característiques dels elements. Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara: embalatges, retalls de tubs, etc. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
ut els captadors. 
ml els derivadors o conductes de baixada. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI  
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006.CTE DB SU 8, Seguretat enfront al risc causat per l'acció del llamp. DB-
HR, Protecció enfront del soroll. 
Reglamento  electrotécnico  para  baja  tensión  (REBT),  Instrucciones  Técnicas  Complementarias  RD 842/2002. 
UNE. UNE 21185:1995 Protección de las estructuras contra el rayo. Parte 1: Principios generales. 
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18 ELECTRICITAT             

 
18.1 CONEXIÓ A XARXA 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la caixa general de protecció (CGP). La 
seva funció és la de connectar-se a la xarxa elèctrica. La xarxa normalment pertany a una companyia que la 
manté i l’explota i n’assegura un servei regulat i regular. Les dades que cal tenir en compte de la xarxa o 
companyia per realitzar la connexió són: la potència necessària de l’edifici, la continuïtat del servei i la necessitat 
o no d’Estació transformadora. Cal conèixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal de realitzar 
correctament la connexió. Tota la instal·lació assolirà el màxim equilibri de càrregues entre els diferents 
conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries afectin el 
mínim possible de parts de la instal·lació. Tota la instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent 
en cadascun dels casos. 

Components 
Els components de la connexió a xarxa seran els següents: 
- Escomesa. Connexió des de la xarxa de distribució fins a la caixa general de protecció. 
- Caixa general de protecció. S’allotgen els elements de protecció de les línies generals d’alimentació. Assenyala 
l’inici de la propietat de les instal·lacions elèctriques dels usuaris. 

Característiques tècniques mínimes. 
Escomesa. Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas. Cal consultar amb l’empresa de serveis. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent. Control i 
acceptació 
- Escomesa: dels tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
- Caixa general de protecció: material i dimensions. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  

La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes 
de bona construcció i a les instruccions de la direcció facultativa. En general l’execució de la xarxa de connexió es 
realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la 
resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, 
evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com 
les millors condicions pel seu manteniment i conservació. S’ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
- Escomesa: Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió i esforços mecànics o danys. 
Les rases han de seguir el traçat correctament alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les 
distàncies mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara sanejament, gas, aigua i telefonia, etc. complint 
amb la normativa vigent. 
El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable 
adequades al diàmetre del tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint 
ordres de la DF. El terreny interior de la rasa haurà d’estar net de residus, vegetació i aigua. 
- Caixa General Protecció: Cal fixar-ne la situació de comú acord entre la propietat i la companyia. D’acord amb la 
demanda la instal·lació constarà d’una única CGP o més. La col·locació serà a la façana exterior dels edificis amb 
lliure i permanent accés. Si la façana no llinda amb la via pública es col·locarà en el límit entre la propietat pública 
i privada. Per una escomesa soterrada el nínxol a paret tindrà  unes  mesures  aprox. de  60x30x150cm,  separat  
30  cm  de  terra.  Si  la  escomesa  és  aèria  el muntatge serà superficial i la distància de terra serà de 3 a 4 
metres. Si hi ha 1 únic usuari o dos usuaris alimentats des d’un mateix punt, no s’admet muntatge superficial, el 
nínxol a la paret ha de tenir aprox. 55x50x20cm i l’alçada de lectura de l’equip entre 0,70 i 1,80 m. No s’han de 
transmetre esforços entre el conductor i la caixa. Toleràncies d’instal·lació + - 20mm i aplomat + - 2%. 

Control i acceptació 

Escomesa: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents. Tubs i accessoris: Connexions 
de tubs i caixes, segellat i ancoratges. 
Característiques de: Caixa transformador i Caixa general de protecció : disposició, col·locació i distàncies. 
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Traçat de rases i caixes 
en la instal·lació encastada. Subjecció de cables. Quadres generals: Aspecte exterior i interior i dimensions.  
Escomesa: Característiques segons diàmetre i cablejat. 
Caixa general de protecció: Alçada de col·locació, distàncies altres instal·lacions i connexions. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
ml el tub, inclosa part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat; 
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. ut de la caixa general de 
protecció. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI NORMATIVA GENERAL: 
Reglamento  electrotécnico  para  baja  tensión,  REBT.  Instrucciones  Técnicas  Complementarias.  RD 842/2002. 
Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984. 
Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tensión. 
RD7/1988. 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004. 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energia eléctrica. RD 1955/2000. 
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. 
BOE.183; 1.08.84. 
 
18.2 INSTAL·LACIÓ  

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la línia general d’alimentació (LGA) fins al punt de 
connexió a l’interior. La seva funció és la de distribuir l’electricitat des de la caixa general de protecció fins a la 
connexió interior. Tota la instal·lació assolirà el màxim equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es 
faran sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries afectin el mínim possible 
de parts de la instal·lació. Tota la instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun 
dels casos. Principalment en allò que disposa el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió, i les seves instruccions 
complementàries, així com les recomanacions de les NTE-IEB,IEP,IPP,IAT,IAA, les de la companyia 
subministradora, normes particulars, instal·lacions d’enllaç. Un cop acabades les tasques de muntatge, es 
procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de materials, etc. 

Components 
- Línia general d’alimentació(LGA): Connecta CGP amb la centralització en un sol lloc de comptadors. Poden ser 
de coure o alumini. 
- Derivació individual (DI): Tram que enllaça el final de línia general d’alimentació i subministra energia elèctrica a 
una instal·lació d’usuari. 
- Emplaçament els comptadors: Es poden ubicar en local o armari. S’utilitza per a la col·locació dels comptadors 
de tots els abonats d’un mateix edifici. 
Està compost per aquests elements: 
- Interruptor general de maniobra (IGM): És obligat per a més de 2 usuaris. 
- Fusible de seguretat: Element del circuit elèctric que es situa a l’inici de les línies, la missió del qual és protegir-
les d’intensitats produïdes per tallacircuits. 
- Comptador: Dispositiu que mesura l’energia elèctrica consumida en kilowatts per hora ó en kilovolt ampers 
reactius per hora. 
- Derivació individual: Part de la instal·lació d’enllaç que subministra energia a partir del final de la línia general 
d’alimentació. 



Projecte de reforma i rehabilitació d’una casa rural situada a s’Aranjassa, Palma de Mallorca                                 153 

 

- Quadre interior de la unitat privativa: Conjunt d’aparells que es col·loquen en una instal·lació individual amb 
l’objectiu de protegir l’usuari de qualsevol anomalia que es pugui produir en la instal·lació. 
- Caixa per a l’interruptor de control de potència: Està ubicat l’interruptor de control de potència i integra tots els 
dispositius necessaris per assegurar: el comandament, protecció de les sobrecàrregues i tallacircuits. 
- Dispositius generals de comandament i protecció: Interruptor general automàtic (IGA)d’accionament manual.  
Interruptor  diferencial(ID),  Interruptors:  Omnipolars,  Magnetotèrmics,  per  a  cada  un  dels circuits interiors. 
- Tubs, canals i safates: És el lloc per on passa el cablejat; poden ser de diferents mides i materials. 
Cable o conductor: El conjunt format per un o diversos fils conductors reunits amb o sense recobriment 
protector. 
- Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l’interior de tubs 
protectors. Poden ser amb muntatge encastat o superficial. 
- Mecanismes:  Són  els  elements  finals  de  la  instal·lació  interior.  Poden  ser  endolls,  interruptors  i 
commutats. Aniran encastats o muntats superficialment. 
Característiques tècniques mínimes. 
- Línia  general  d’alimentació(LGA):  Ha  de  ser  no  propagadora  d’incendi  i  amb  emissió  de  fums  i opacitat 
reduïda. Cables unipolars aïllats. 
- Derivació individual (DI): Ha de ser no propagador d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda.  
- Emplaçament els comptadors: Fàcil i lliure accés. Ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar 
de ventilació i il·luminació suficient. 
- Caixa per a l’interruptor de control de potència: La intensitat de l’interruptor de control de potència serà en 
funció del tipus de subministrament i tarifa a aplicar, segons contractació. 
- Dispositius generals de comandament i protecció: Secció mínima dels conductors segons circuit. 
- Cable o conductor: Tensió assignada 0,6/1kV. Control i acceptació 
- Conductors i mecanismes: Identificació, segons especificacions e projecte. Distintiu de qualitat AENOR. 
- Comptadors, equips i quadres: Homologació per part del MICT. 
- Accessoris i material elèctric: Marca AENOR homologada pel Ministeri de Foment. 
La resta de components de la instal·lació s’hauran d’acceptar en obra conforme a la documentació de projecte, 
documentació del fabricant, la normativa, especificacions de projecte, i indicacions de la direcció facultativa 
durant l’execució de les obres. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  

Condicions prèvies 
En  general  l’execució  de  la  instal·lació  interior  es  realitzarà  de  manera  que  s’aconsegueixin  els objectius  
previstos  en  el  projecte  sense  malmetre  ni  deteriorar  la  resta  de  l’edifici,  evitant  sorolls molestos, 
procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel 
seu manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha 
de ser aprovat per la direcció facultativa. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han 
d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. La seva instal·lació no ha d’alterar les 
característiques dels elements. 
- Línia general d’alimentació(LGA) i Derivació individual (DI): Passarà per espais d’ús comunitari amb conductes 
aïllats per l’interior, amb  tubs encastats, o muntatge superficial. La unió dels tubs serà roscada o embotida. Si la 
longitud és excessiva es disposaran els registres adequats. Es procedirà a la col·locació dels conductes elèctrics, 
fent servir passa fils guies impregnades amb substàncies que permetin el lliscament per l’interior. La canalització 
permetrà l’ampliació de la secció dels conductors fins al 100%. La secció dels cables serà com a mínim de 10mm2 
si són de coure o de 16 mm2 si són d’alumini. 
- Emplaçament dels comptadors: Es construiran amb materials no inflamables, no hi travessaran cap conducció ni 
instal·lació que no siguin elèctriques. Ha de ser de fàcil i lliure accés. Tindrà un ús exclusiu, incompatible  amb 
altres serveis. Ha  de  disposar  de ventilació i il·luminació suficient. El  pany serà normalitzat. Per a 16 
comptadors es centralitzarà en un armari si n’hi ha més de 16 és centralitzen en un local. En tots els casos: Les 

portes han d’obrir cap enfora. L’interior s’ha d’enguixar i pintar de color blanc. Es col·locarà una bunera a 
l’interior connectada a la xarxa de sanejament. 
- Comptadors: S'han d'instal·lar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible fàcilment, a prop de l'entrada 
i a una alçada de col·locació dels comptadors serà 0,25m des del terra i com a màxim 1,80m alçada de lectura del 
comptador més alt. Segons el grau d'electrificació s'ha d'instal·lar la protecció contra contactes indirectes 
(interruptors diferencials) i PIA (Interruptors magnetotèrmics) necessaris. Han d'estar fixats sobre una paret, mai 
sobre un envà. Sobre les bases s'han de col·locar els fusibles de seguretat. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa, 
no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de 
protecció, si n'hi ha, han d'estar connectades als borns de la fase per pressió del cargol. Ha de quedar amb els 
costats aplomats i en el mateix pla que el parament. La posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. 
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca 
encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir les especificacions 
fixades per la direcció facultativa. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies d'instal·lació: 
posició: ± 20 mm i aplomat: ± 2%. 
- Quadre interior de la unitat privativa: Anirà col·locat sobre una paret, mai sobre un envà. Tots els elements que 
es col·loquin al quadre compliran: La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. Tots els 
conductors han de quedar connectats als borns corresponents. Cap part accessible de l'element instal·lat no ha 
d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN 
simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació 
disposat per a tal fi. Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior 
d'una caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats amb aquesta finalitat 
pel fabricant. Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides 
en les normes. Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions 
del paràmetre exigides en la DT. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. ICP: Ha d'estar muntat dins 
d'una caixa precintable. Ha d'estar localitzat el més a prop possible de l'entrada de la derivació individual. PIA: En 
el cas d’habitatges ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit. 
- Tubs : Els canvis de direcció s'han de fer de manera adequada a cada material. Tubs rígids: es faran mitjançant 
corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. Quan les 
unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. Quan les unions són endollades s'han de fer 
amb maniguets llisos. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, alineació: 
± 2%, <= 20 mm/total. Tubs flexibles: No pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, 
pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes. S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat 
de la superfície sobre la que s'ha d'efectuar el tractament superficial. Toleràncies d'instal·lació: penetració dels 
tubs dins les caixes: ± 2 mm. Encastat: el tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb 
guix. Recobriment de guix: >= 1 cm. Sobre sostremort: El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. 
Muntat sobre paviment: El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. Ha de quedar fixat al paviment 
base amb tocs de morter cada metre, com a mínim. Canals i safates : El muntatge s'ha de fer amb peces de 
suport, amb un mínim d'un per tram, fixades al sostre o als paraments amb perns d'ancoratge. Les unions dels 
trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de fer amb peces d'unió fixades amb cargols o 
reblons. Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. Han de tenir continuïtat elèctrica, 
connectant-les al conductor de terra cada 10 m, com a màxim. Els finals de canalitzacions i els laterals de les 
caixes de derivació han d'estar coberts sempre amb tapetes de final de tram i laterals de caixa, respectivament. 
Distància entre les fixacions: <= 2,5 m. Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 0,2%, 15 mm/total, 
desploms: <= 0,2%, 15 mm/total. 
- Cable o conductor: S'han considerat els tipus següents: Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota 
coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE 
RV. Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i 
coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa emissió  de  gasos  tòxics  i  corrosius,  de  
designació  UNE  RZ1K  (AS).  S'han  considerat  els  tipus  de col·locació següents: Cables UNE RFV, RV, RZ1K per 
anar col·locats en tubs. Cables UNE RV, RZ1K per anar muntats superficialment. L'execució de la unitat d'obra 
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inclou les operacions següents: estesa, col·locació  i  tibat  del  cable  si  es  el  cas,  connexió  a  les  caixes  i  
mecanismes, en  el  seu  cas.  Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, 
prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrotllament dels fils. El recorregut ha de ser 
l'indicat a la DT. Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació. 
RV-K O RZ1-K: El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. El cable ha de portar una 
identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. No han 
d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. En tots els llocs on el 
cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament mitjançant tub o safata d'acer 
galvanitzat. Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: Cables unipolars: radi mínim de quinze vegades 
el diàmetre del cable. Cables multiconductors: radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. Penetració del 
conductor dins les caixes: >= 10 cm. Toleràncies d'instal·lació: Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm. 
RV-K O RZ1-K superficial: la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment 
i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. Distància horitzontal entre fixacions: <= 
80cm.Distància vertical entre fixacions: <= 150cm. 
- Caixes de derivació: La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. La 
posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la 
connexió de terra. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%. Mecanismes: La posició ha de ser 
la reflectida a la documentació tècnica o, en el seu defecte, la indicada per la direcció facultativa. Toleràncies 
d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que 
hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats 
als borns de la base per pressió de cargols. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el 
parament. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es 
col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir les 
especificacions fixades en el seu plec de condicions. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. 
Toleràncies d'instal·lació: aplomat: ± 2% 

Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. Distància mín. 
encreuaments amb altres instal·lacions. 
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i 
mecanismes. Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. Subjecció de cables. Característiques i situació 
d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència). Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i 
anivellament). Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. Quadres generals: Aspecte 
exterior, interior i dimensions. Característiques tècniques dels components del quadre: interruptors, automàtics, 
diferencials, relès, etc.) Fixació d’elements i connexionat. Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les 
seves proteccions. Connexionat de circuits exteriors a quadres. 
Proves de funcionament: Comprovació de la resistència de la xarxa de terra; Comprovació d’automàtic; Encès de 
l’enllumenat; Circuit de força; Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 
Proves de funcionament de la instal·lació. Potència contractada, tensió a la instal·lació. Verificar la situació dels 
quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
ml conductors, tubs, canals, safates i dispositius generals de comandament i protecció. Per unitat: 
comptador, quadre, caixes de derivació, mecanismes. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI NORMATIVA GENERAL 
Reglamento  electrotécnico  para  baja  tensión,  REBT.  Instrucciones  Técnicas  Complementarias.  RD 
842/2002. 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, Instrucció 
7/2003. 

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. Instrucció 9/2004. 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energia eléctrica. RD 1955/2000. 
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. 
BOE.183; 1.08.84. 
 
18.3 POSTA A TERRA 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
És la instal·lació de protecció, independent a la xarxa elèctrica, unida directament a terra, que te com a missió 
evacuar els corrents de defecte o de derivació que es produeixen per a eventual falta d’aïllament.  A  aquesta  
presa  de  terra  es  connectaran,  quan  n’hi  hagi  en  projecte,  les  parts metàl·liques dels dipòsits de gasoil, 
instal·lacions de calefacció, d’aigua, de gas canalitzat, i antenes de ràdio i televisió. 

Components 
- Punt de connexió a terra: És un electrode de materials inalterables com: coure, acer galvanitzat o sense 
galvanitzar amb protecció catòdica o de fosa de ferro. 
- Conductors de posta a terra: Seran de coure rígid nu, acer galvanitzat o un altre metall amb un alt punt de fusió. 
- Línies d’enllaç amb la terra: amb conductor nu soterrat al terreny. 
- Arquetes de connexió. 
- Línia principal de terra i les seves derivacions: el conductor anirà aïllat amb tubs de PVC rígid o flexible. 
- Placa o piqueta de connexió a terra. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  

Condicions prèvies 
En  general  l’execució  de  la  instal·lació  interior  es  realitzarà  de  manera  que  s’aconsegueixin  els objectius 
previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de 
muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. S'ha de comprovar que les 
característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han d'inspeccionar 
abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.) 
- Punt de connexió a terra. La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base. Un cop instal·lat i connectat a 
la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Ha de quedar amb els costats aplomats i 
en el mateix pla que el parament. La posició i quantitat han de ser les fixades per la direcció facultativa i han de 
constar a la documentació tècnica. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat 
sòlidament al suport. S’ha de: connectar sobre els conductors de terra; situar en un lloc accessible; permetre 
mesurar la resistència de la presa de terra corresponent; assegurar la continuïtat elèctrica; ha d’estar situat a 
prop de la presa de terra. Les instal·lacions que ho necessitin han de disposar d'un nombre suficient de punts de 
posada a terra, convenientment distribuïts, que estiguin connectats al mateix electrode o conjunt d'electrodes. 
Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. Toleràncies d'execució:- posició: ± 20 mm, aplomat: 
± 2% 
- Placa o piqueta de connexió a terra. Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. Ha de 
quedar: fàcilment localitzable per a la realització periòdica de proves d'inspecció i control; unides rígidament, 
assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de 
compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, 
sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes electroquímics. Han d'estar clavades de tal forma que el 
punt superior quedi a 50 cm de profunditat. En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de 
ser com a mínim de 3 m. Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al 
costat del cable per a la humectació periòdica del pou de terra. Toleràncies d'execució: posició: ± 50 mm 
Conductor de coure nu.Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o 
amb peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs 
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visitables. El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. Les connexions entre metalls diferents 
no han de produir deteriorament per causes electroquímiques. El circuit de terra no serà interromput per a la 
col·locació de seccionadors, interruptors o fusibles. El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements 
constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat. El conductor no ha d'estar en contacte amb 
elements combustibles. Col·locat superficialment: El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament 
o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de canals i safates. Distància entre fixacions: <= 75 cm. En malla de 
connexió a terra: El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra 
garbellada i compactada. El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable 
en mm. 

Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució en especial comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
ut punt de connexió a terra, arquetes de connexió, placa o piqueta de connexió a terra. ml conductors de posta a 
terra, línies d’enllaç amb la terra, línia principal de terra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI NORMATIVA GENERAL: 
Reglamento  electrotécnico  para  baja  tensión,  REBT.  Instrucciones  Técnicas  Complementarias.  RD 
842/2002. 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, Instrucció 
7/2003. 
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. Instrucció 9/2004. 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energia eléctrica. RD 1955/2000. 
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. 
BOE.183; 1.08.84. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 TELECOMUNICACIONS            
 
19.1 ANTENES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
És la instal·lació de captació, adaptació i distribució de senyals de radiodifusió sonora i de televisió procedents 
d’emissions terrestres o de satèl·lit. 

Components 
- Pals: Elements suport de les antenes. 
- Dipols: Antenes de captació que poden ser terrestres o de satèl·lit. 
- Equips d’amplificació: Poden anar muntats superficialment o encastats. 
- Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l’interior de tubs 
protectors. Poden ser amb muntatge encastat o superficial. 
- Conductors coaxials: El conjunt format per un o diversos conductors reunits amb o sense recobriment 
protector. 
- Pressa de senyal de TV: Són els elements finals de la instal·lació interior. Aniran encastats o muntats 
superficialment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent. Control i 
acceptació 
Caldrà comprovar el material i les dimensions previstes en el projecte sobre tots els elements que composen la 
instal·lació. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  

Condicions prèvies 
En  general  l’execució  de  la  instal·lació  interior  es  realitzarà  de  manera  que  s’aconsegueixin  els objectius  
previstos  en  el  projecte  sense  malmetre  ni  deteriorar  la  resta  de  l’edifici,  evitant  sorolls molestos, 
procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel 
seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. Tots els 
elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en 
el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. Cal tenir en compte la compatibilitat 
electromagnètica de la instal·lació, seguint les especificacions equipotencials i apantallament, entre sistemes en 
l’interior dels recintes de telecomunicacions. 
- Pals: Poden anar fixats a la paret o recolzats sobre una base plana amb els accessoris i ancoratges que siguin 
necessaris. El pal ha de ser vertical i connectat a la xarxa de terres de l’edifici amb cable de 
6mm. L’alçària màx. del pal serà de 6 metres. 
Recolzats a una base: s'ha de fer de manera que, amb els travaments, el moment d'encastament a la base pel pes 
del pal, el de les antenes i l'acció del vent sigui <= 160 m kg. 
- Dipols: Les antenes o dipols quedaran en contacte metàl·lic directe amb el pal. Cal col·locar una antena per a 
cada canal captat i transmès a l’equip d’amplificació. Hauran de suportar una velocitat màxima del vent de: 
situats a menys de 20 m d'alçària: 130 km/h ; situats a més de 20 m d'alçària: 150 km/h. 
- Equips d’amplificació: S’ubicaran en espais protegits dels agents atmosfèrics. Es col·locarà un punt de llum 
incandescent de 60 W amb corrent monofàsic per a treballs de manteniment. El conjunt metàl·lic de l'equip i el 
blindatge dels cables de sortida a la distribució han de connectar-se a terra. Distància dels conductors d'enllaç al 
peu del pal: <= 8 m. Alçària part inferior de l'equip a la part accessible per manteniment: <= 2 m. Distància del 
llum a la part superior de l'equip: <= 0,2 m. Secció conductors a terra: >= 2 mm2 
- Caixes de derivació: S'han d'instal·lar sempre a l'exterior de l'edifici, en un lloc d'accés fàcil per al personal de 
manteniment sense necessitat d'entrar a l'habitatge o local i protegides dels agents atmosfèrics (caixes d'escala, 
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etc.).A cada habitatge o local ha d'entrar una derivació provinent d'aquesta caixa. Les derivacions que no 
s'utilitzin s'han de tancar elèctricament mitjançant una resistència de 75 ohms. Distància caixa al sostre (d): 19 
cm <= d <= 21 cm 
- Conductors coaxials: El cable s'ha de doblegar en angles > 90°. Per a trams de cable de llargaria > 120 cm i per a 
canvis de secció s'han d'intercalar caixes de registre. Pot anar agafat al pal, per mitjà d'abraçadores de cintes 
adhesives, fins al peu del pal. A partir d'aquest punt i fins a l'equip d'amplificació, així com des d'aquest equip fins 
a les caixes de connexió dels habitatges, s'ha de col·locar protegit dins d'un tub de PVC, exclusiu per al cable 
coaxial. No es pot admetre cap més cable aliè a la instal·lació de l'antena. Les connexions del cable coaxial amb 
els diferents elements s'han de fer sempre doblegant la malla cap enrera. No s'admet mai la malla recargolada. 
- Pressa de senyal de TV: Són els elements finals de la instal·lació interior. Aniran encastats o muntats 
superficialment. La posició ha de ser la fixada a la DT. Els costats han d'estar aplomats. La caixa ha d'estar 
enrasada amb el parament. Distància presa al paviment (d): 19 cm <= d <= 21 cm. Toleràncies d'instal·lació: 
posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%. 

Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. 
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. 
Penetració de tubs en caixes. Enrasat de tapes amb paraments. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls 
de materials, etc. 
Proves de funcionament de la instal·lació i recepció de senyal. Les antenes quedaran en contacte metàl·lic directe 
amb el pal. 
L’ armari de protecció estarà ben subjectat a la paret. Existència de punt de llum i base d’endoll per 
l’alimentador. Les connexions aniran protegides sota tub. Les connexions es faran amb cable coaxial. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
ml conductors coaxials. 
ut Pals, dipols, equip d’amplificació, caixes de derivació, pressa de senyal. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI NORMATIVA GENERAL 
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Antenas parabólicas. RD 1201/1986. 
Ley General de Telecomunicaciones, Ley 32/2003. BOE núm. 264; 19/03/2004. 
Orden ITC/1077/2006. BOE 13-4-06. 
Ley de Ordenación de la Edificación. Ley 38/1999. 
 
19.2 TELECOMUNICACIONS PER CABLE 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
És la instal·lació comuna de Telecomunicacions, destinada a proporcionar l’accés al servei de telecomunicacions 
per cable, des de la xarxa d’alimentació dels diferents operadors del servei fins a la presa dels usuaris. 

Components 
Xarxa d’alimentació: Per cable: 
- Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Ubicats a l’inici de la instal·lació. 
- Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions inferior.(RITI) Per mitjans 
radioelèctrics: 
- Elements de captació de coberta. 
- Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions superior.(RITS) 
- Equips de recepció i processat de la senyal. Cables de canalització principal: Unió amb el RITI. Xarxa de 
distribució: 
- Cables coaxials: Conjunt de cables i altres elements que van des del registre principal RITI, fins al registre 
d’usuari. 

Elements de connexió: 
- Punt de distribució final: Interconnexió 
- Punt d’accés d’usuari: Punt de finalització de la instal·lació dels serveis de televisió, telèfon, vídeo a la carta i 
vídeo sota demanda. 
La infrastructura comú per l’accés als serveis de Telecomunicacions per cable podrà no incloure inicialment el 
cablejat de la xarxa de distribució. 

Control i acceptació 
Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per a realitzar el control i acceptació de tots els 
components de la instal·lació. Sobretot els que fan referència a l’annex III i en el punt 6 de l’annex IV del Reial 
Decret 279/1999, per pericons, tubs, canals, accessoris, armaris d’enllaç i punt final de la xarxa i presa. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  

Condicions prèvies 
En  general  l’execució  de  la  instal·lació  interior  es  realitzarà  de  manera  que  s’aconsegueixin  els objectius 
previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els  treballs  de  
muntatge,  es  farà  un  replanteig  previ  que  ha  de  ser  aprovat  per  la  DF.  S'ha  de comprovar que les 
característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han d'inspeccionar 
abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.) Els recintes d’instal·lacions que es trobin en la vertical de canalitzacions i 
desguassos es garantirà la seva protecció enfront de la humitat. Per mantenir la compatibilitat electromagnètica 
de la instal·lació s’aplicarà el previst en el punt 7 de l’annex IV del Reial Decret 279/1999. 
- Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Les dimensions mínimes seran les establertes al projecte segons el número 
de PAU. Disposarà de 2 punts per l’estesa dels cables, i en parets oposades l’entrada de conductes. La tapa serà 
de formigó o fosa i tindrà tanca de seguretat, es situarà al mur de façana segons indicació de la companyia. 
- Canalització d’enllaç: Es pot realitzar amb tubs de PVC rígid o d’acer. Poden anar empotrades, en superfície o en 
canalització soterrada. Tindrà la dimensió necessària per encabir els diferents elements de derivació que 
proporcionin els senyals a tots els usuaris. 
Cables de canalització principal: Es col·locaran els registres secundaris empotrats o superficials amb unes 
dimensions mínimes de 40x40x40cm. 
- Cables coaxials: Es realitzarà la xarxa secundària amb tubs i canaletes fins a la instal·lació interior de l’usuari. 
Poden ser de plàstic, corrugats o llisos i aniran empotrats. En tots els tubs es deixarà instal·lat un tub  guia  que 
serà  de  filferro  d’acer  galvanitzat  de  2mm  de  diàmetre  o corda plàstica de 5mm sobresortint 20cm en els 
extrems de cada tub. En el cas d’accés radioelèctric del servei, s’executarà també la unió entre el RITS i el RITI. 

Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. Penetració 
de tubs en caixes. Enrasat de tapes amb paraments. 
Muntatge dels equips i aparells i col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran 
cobertes de morter i guix. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
ut pericó, elements de captació.. 
ml canalitzacions, cables punts de connexió. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI NORMATIVA GENERAL 
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i altres serveis per cable als 
edificis. D. 172/99. 
Ley General de Telecomunicaciones, Ley 32/2003. BOE núm. 264; 19/03/2004. 
Orden ITC/1077/2006. BOE 13-4-06. 
Ley de Ordenación de la Edificación. Ley 38/1999. 
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19.3 TELEFONIA 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
És  la  instal·lació  comuna  de  Telecomunicacions,  destinada  a  proporcionar  l’accés  al  servei  de telefonia al 
públic, des de l’escomesa de la companyia subministradora fins a cada una de les preses dels usuaris del telèfon 
o xarxa digital i serveis integrats (RDSI). 

Components 
Xarxa d’alimentació: Per cable: 
- Pericò d’entrada i registre d’enllaç: Ubicats a l’inici de la instal·lació. 
- Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions inferior.(RITI) Per mitjans 
radioelèctrics: 
- Elements de captació de coberta 
- Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instal·lacions de Telecomunicacions superior.(RITS) 
Equips de recepció i processat de la senyal. Cables de canalització principal: Unió amb el RITI. Xarxa de 
distribució: 
- Cables multiparells: Conjunt de cables multiparells (fins a 25 parells) que van des del registre principal RITI, fins 
al registre secundari. Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues quan la distribució sigui 
exterior. 
Xarxa de dispersió: 
- Cables parells individuals: Conjunt de cables d’escomesa interior i altres elements que van dels registres 
secundaris o punt de distribució fins al punt d’accés d’usuari (PAU) en els registres d’acabament de la xarxa per 
TB+RDSI (telefonia bàsica + línies RDSI). 
Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues quan la distribució sigui exterior. Xarxa interior 
d’usuari: 
- Cables des dels PAU: Surten dels PAU i arriben fins a les bases d’accés de terminal situats als registres de presa. 
Poden ser 1 o 2 parells. Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues, quan la distribució sigui 
exterior. 
- Elements de connexió: Punts de connexió, de distribució, d’accés a l’usuari i bases d’accés terminal. 
- Regletes de connexió. 
- Preses de senyal: punt final de la instal·lació a l’interior de la unitat privativa. Control i acceptació 
Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per realitzar el control i acceptació de tots els components 
de la instal·lació. Les característiques i limitacions es complementen amb l’annex II del Reial Decret 279/1999, i 
els requisits tècnics relatius a les ICT per la connexió d’una xarxa digital de serveis integrats (RDSI). 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  

Condicions prèvies 
En  general  l’execució  de  la  instal·lació  interior  es  realitzarà  de  manera  que  s’aconsegueixin  els objectius 
previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els  treballs  de  
muntatge,  es  farà  un  replanteig  previ  que  ha  de  ser  aprovat  per  la  DF.  S'ha  de comprovar que les 
característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han d'inspeccionar 
abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.) Per mantenir la compatibilitat electromagnètica de la instal·lació s’aplicarà el 
previst en el punt 8 de l’annex II del Reial Decret 279/1999. 
- Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Les dimensions mínimes seran les establertes al projectes segons el número 
de PAU. Disposarà de 2 punts per l’estesa dels cables, i en parets oposades a l’entrada de conductes. La tapa serà 
de formigó o fosa i tindrà tanca de seguretat, es situarà al mur de façana segons indicació de la companyia. 
- Canalització d’enllaç: Es pot realitzar amb tubs de PVC rígid o d’acer. Poden anar empotrades, en superfície o en 
canalització soterrada. Tindrà la dimensió necessària per encabir els diferents elements de derivació que 
proporcionin els senyals a tots els usuaris. 

- Cables de canalització principal: Es col·locaran els registres secundaris empotrats o superficials amb unes 
dimensions mínimes de 40x40x40cm. 
- Cablejat: Es realitzarà la xarxa secundaria amb tubs i canaletes fins a la instal·lació interior de usuari. Poden ser 
de plàstic, corrugats o llisos i aniran empotrats. En tots els tubs es deixarà instal·lat un tub guia que serà de 
filferro d’acer galvanitzat de 2mm de diàmetre o corda plàstica de 5mm sobresortint 20cm en els extrems de 
cada tub. En el cas d’accés radioelèctric del servei, s’executarà també la unió entre el RITS i el RITI. 
- Pressa de senyal de Telefonia: Són els elements finals de la instal·lació interior. Aniran encastats o muntats 
superficialment. La posició ha de ser la fixada a la DT. Els costats han d'estar aplomats. La caixa ha d'estar 
enrasada amb el parament. Distàncies mínimes a d’altres serveis: 5 cm. 
Distància presa des de terra telèfon mural (d): 1,50 m. Distància presa des de terra telèfon sobre taula 
(d): 0,20 m. 

Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. Penetració 
de tubs en caixes. Enrasat de tapes amb paraments. 
Muntatge dels equips i aparells i col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran 
cobertes de morter i guix. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
ut pericó i pressa. 
ml canalitzacions, cables punts de connexió. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI NORMATIVA GENERAL 
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Ley General de Telecomunicaciones, Ley 32/2003. BOE núm. 264; 19/03/2004. 
Orden ITC/1077/2006. BOE 13-4-06. 
Ley de Ordenación de la Edificación. Ley 38/1999. 
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20 AUDIOVISUALS I COMUNICACIONS           
 
20.1 INTERFONIA I VIDEO 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Està composta per un sistema exterior format per una placa per fer trucades i un sistema de vídeo càmeres de 
gravació, i un sistema interior de recepció de trucades i imatges amb un monitor interior i sistema obreportes i 
que també es pot mantenir una conversa interior-exterior. 

Components 
A l’entrada de l’edifici: 
- Unitat exterior, placa de carrer, intercomunicador. Equip d’alimentació d’intercomunicador. Obreportes elèctric. 
- Aparell d’usuari de comunicació. Tubs, cables i caixes de derivació. Control i acceptació 
Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per a realitzar el control i acceptació de tots els 
components de la instal·lació. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  

Condicions prèvies 
En  general  l’execució  de  la  instal·lació  interior  es  realitzarà  de  manera  que  s’aconsegueixin  els objectius 
previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els  treballs  de  
muntatge,  es  farà  un  replanteig  previ  que  ha  de  ser  aprovat  per  la  DF.  S'ha  de comprovar que les 
característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han d'inspeccionar 
abans de la seva col·locació. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.) 
- Unitat   exterior,   placa   de   carrer,   intercomunicador:   Poden   anar   encastades   o   muntades 
superficialment. La càmera no s’ha d’orientar cap a fons lluminoses potents. Ha de quedar amb els costats 
aplomats i els punts sortints en un pla determinat. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%. 
- Equip d’alimentació d’intercomunicador: S’ha de muntar en un lloc sec i d’accés fàcil per al personal de 
manteniment. 
- Obreportes elèctric: S’ha de col·locar encastat al marc de la porta a l’alçària corresponent perquè hi encaixi el 
pestell del pany. Ha de permetre el desbloqueig de la porta en rebre el senyal elèctric, i ha de garantir que no es 
pot obrir si no es rep. 
- Aparell d’usuari de comunicació: Ha de quedar correctament connectat a la instal·lació segons les instruccions 
del fabricant. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm. 
- Tubs i cables: No hi haurà cap discontinuïtat en els empalmaments dels trams de cablejat. Tindran un codi de 
colors diferents a la telefonia i a la TV. Es respectaran les seccions mínimes indicades en els 
esquemes i plànols de la instal·lació. El cablejat anirà muntat protegit dins d’un tub de PVC, exclusiu per a 
contenir els conductors d’aquesta instal·lació. 

Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació d’elements. Alçada de col·locació. Profunditat d’encastament. 
Penetració de tubs en caixes. Enrasat de tapes amb paraments. 
Muntatge dels equips i aparells, col·locació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran 
cobertes de morter i guix. Proves de funcionament de la instal·lació i recepció de senyal. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
ut placa carrer, equip alimentació, obreportes, aparell d’usuari. ml canalitzacions, tubs i cables. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI NORMATIVA GENERAL 
Normes UNE 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX. ESTUDI DE SEGURITAT I SALUT 
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OBJECTE 

Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les previsions respecte a prevenció 
de riscos d’accidents i malalties professionals i les instal·lacions preceptives d’higiene i benestar dels 
treballadors. Així mateix, estableix també les previsions pels riscos derivats dels treballs de reparació, 
entreteniment i manteniment.  

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’Empresa Constructora per dur a terme les seves obligacions en la 
prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament sota control de a Direcció Facultativa amb el 
Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les 
obres de construcció. 

El contractista ha d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en el present document. El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser 
aprovat abans de l’inici de l’obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi 
hagi, per la Direcció Facultativa. 

Es recorda l’ obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d’Incidències pel seguiment del Pla. 
Qualsevol anotació feta al Llibre d’Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social en el termini de 24 hores. Es recorda que els contractistes i subcontractistes hauran de garantir 
que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l’obra. 

Abans del començament dels treballs, el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral competent, 
segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. 

La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure el Pla de 
Seguretat i Salut. 

 El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, 
en cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l’obra parcialment o 
totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, subcontractistes i 
representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als subcontractistes. 
 
DECRIPCIÓ DE L’OBRA 

Propietari 
El propietari actual de la finca és don Enrique de Juan. 
 
Autor de l’estudi 
El present Estudi de Seguretat i Salut, al igual que la resta del projecte, ha estat redactat i elaborat per: 
Lluís Gomila Mas, estudiant d’Enginyeria de l’Edificació a l’EPSEB. 
 
Situació i característiques  
La present edificació es troba situada al camí de ses Barraques nº24, a la barriada de S’Aranjassa, a la ciutat de 
Palma de Mallorca, província de les Illes Balears. 
Es tracta d’una vivenda unifamiliar PB+1, de 289 m2 en una finca de 3786 m2. L’entrada principal es troba a l’est, i 
a la resta de punts limita amb tres diferents finques. 
 
Pressupost previst de l’obra 
El pressupost general previst és de 384.157,56 euros. 
 
 

Unitats que composen l’obra 
- Enderrocs 
- Moviment de terra 
- Fonamentacions 
- Estructura de formigó armat 
- Estructura de fàbrica 
- Tancaments i divisòries 
- Cobertes 
- Aïllaments 
- Revestiments 
- Paviments 
- Ram de fusteria 
- Instal·lació sanejament 
- Instal·lació d'electricitat 
- Instal·lació de calefacció 
- Instal·lació de ventilació 
- Instal·lació de fontaneria 
- Instal·lació de plaques solars 
 
Temps previst de la duració de l’obra i nombre d’operaris 
S’estableix una duració aproximada de 12 mesos. Durant aquest període, s’espera que hi hagi treballant 
simultàniament una mitja de 5 operaris. 
 
Serveis 
La vivenda té donats d’alta tots els serveis possibles a les companyies, és a dir, d’electricitat i telecomunicacions. 
En quant a aigua, es disposa d’un poc d’extracció d’aigües subterrànies i un aljub que pot omplir-se amb aigua 
portada amb camions. Pel que fa a sanejament, actualment existeix un pou negre a on van a parar tots els 
residus derivats de l’evacuació d’aigües. 
 
PRENVENCIÓ DE RISCOS 

Formació del personal 
S’impartirà formació en matèria de seguretat e higiene en el treball a tot el personal de l’obra per part 
d’especialistes en la matèria.  
 
Medicina preventiva i primers auxilis 
Tot el personal que comenci a treballar a l’obra, passarà un reconeixement mèdic previ al treball. 
Es disposarà d’una farmaciola que disposi del material sanitari especificat en l’Ordenança de Seguretat i Higiene 
en el Treball a fi de poder efectuar les primeres cures. 
En lloc ben visible, es disposarà la llista de Centres Mèdics assignats per les urgències amb la seva adreça i 
telèfon així com adreces i telèfons de serveis d’ambulàncies, taxis, etc., per a garantir el ràpid transport dels 
possibles accidentats als centres d’assistència. 
 
Centres mèdics propers 
Hospital Sant Joan de Déu a 11.0 km 
Euroclínica Son Verí a 8.8 km.  
Centre de Salut bàsic d’es Pil·larí a 2.6 km. 
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TREBALLS PREVIS 

Tanca d’obra 
Les parets ja existents formaran la tanca d’obra. En l’accés es col·locarà cartells que indiquin: 

- Ús obligatori de casc. 
- Prohibida l’entrada a tota persona aliena a l’obra. 
- Prohibit aparcar a la zona d’entrada i sortida de vehicles. 

 
Aplec de materials 
Es preveu l’aplec de materials a l’espai lliure on no s’edificarà, tenint preferència per disposar el material lo més 
a prop possible de la zona d’ús, o a l’espai lliure davant el porxo est. 
 
Instal·lacions alienes a l’obra 

La parcel·la podrà connectar-se a la xarxa de d’electricitat i telèfon. 
 
Instal·lacions inherents a l’obra 
La caseta d’obra es s’ubicarà en la pròpia construcció i es disposarà de caseta de bany.La caseta d’obra estarà 
dotada dels elements necessaris per guardar la documentació i plànols de l’obra, així com poder examinarlos 
amb certa comoditat. En lloc fàcilment accessible es col·locarà una farmaciola, per primeres cures i un tauló 
d’anuncis. 
 
MUNTATGE I INSTAL·LACIONS EN EL TRANSCURS DE L’OBRA 

Instal·lació elèctrica 
Del quadre general de protecció sortiran línies independents destinades a maquinària, formigoneres, etc., així 
com els quadres secundaris mòbils. La alimentació serà mitjançant conductes vistos i hauran de complir les 

condicions exigides per instal·lacions a l’intempèrie, amb interruptor omnipolar, ICPM, i diferencial de 300mA, i 
conductors aïllats per una tensió de 1.000 V. 
Es col·locarà un quadre d’escomesa elèctrica que pugui subministrar convenientment el corrent a les diferents 

màquines i altres quadres de distribució. El subministre a aquest quadre des de l’exterior s’efectuarà mitjançant 
un cable aeri aïllat de tensió nominal de 1000 volts com a mínim. 
Es situarà el quadre elèctric junt a la caseta d’obra i protegit de la intempèrie. Contindrà en el seu interior els 

fusibles de seguretat, comptadors de força i llum, i els dispositius privats de comandament i protecció 
(interruptor diferencial i dispositius de protecció contra curtcircuits i sobrecàrregues). Els interruptors 
diferencials seran d’alta seguretat amb previsió que alguna màquina no estigués correctament connectada a la 
instal·lació de toma de 
terra de masses. 
El quadre haurà de tenir, a més a més, les corresponents clavilles per a connectar els cables de l’escomesa de les 
màquines i quadres de distribució. Els quadres elèctrics generals, repartidors del corrent de les diferents 

instal·lacions de l’obra hauran de tenir instal·lats relès diferencials per la força i per l’enllumenat. Els relès per la 
força, seran de 0,3 Ampers de sensibilitat i hauran d’estar forçosament connectats a la toma de terra de 

resistència no superior a 37 Ohms. Els interruptors diferencials per l’enllumenat seran de 0,3 Ampers de 

sensibilitat “alta sensibilitat” i es connectaran a ells, tota la instal·lació d’enllumenat així com les eines elèctriques 
portàtils. 
Els relès per la força, estaran connectades totes les màquines grans de l’obra (grues, serres, formigoneres, etc.), 
tenint en compte que ha d’arribar a cadascuna d’elles la presa de terra del quadre si és que no en té una de 

pròpia, o no s’alimenten des de transformadors de separació. 
Tots els borns de la maquinària i dels quadres elèctrics que estiguin en tensió o siguin susceptibles d’estar-hi han 
d’estar protegits amb una carcassa de material aïllant. Els materials elèctrics per obra és aconsellable que siguin 

armats o blindats, ja que generalment corren risc de rebre cops o escalfaments. Els cables d’alimentació a equips 
mòbils hauran d’estar cobertes les protectores de material resistent a l’abrasió. 

La conducció ha d’estar protegida del pas de les màquines i persones en previsió de deterioraments de la coberta 
aïllant els cables, mitjançant la xarxa aèria, encastament o enterrament al sòl. Està prohibida l’utilització directa 
de les puntes dels conductors com clavilles de presa de corrent, emplenant-se per això, aparells elèctrics 

degudament aïllats. 
Tots els cables hauran de quedar-se sense corrent al finalitzar la feina. Es revisarà periòdicament l’estat de la 

instal·lació, l’aïllament de cada aparell i amb freqüència l’estat físic de les cobertes de tots els conductors, les 

seves connexions i emplames. Els portabombetes hauran de ser de material aïllant de tal manera que no pugui 
donar corrent per contacte d’altres elements a l’obra i estaran completament aïllats dels contactes que 
poguessin produir-se al muntatge i desmuntatge de les bombetes. 
Les reparacions als circuits i aparells elèctrics hauran de ser realitzades pel personal seleccionat i amb 

experiència professional en aquest camp. Als treballs de manteniment s’haurà d’utilitzar, solament, l’equip 
elèctric d’alta seguretat que compleixi les normes legalitzades. Durant aquests treballs s’ha de tallar, si és 
possible, la corrent als conductors i màquines de reparar. 
 
Enllumenat i senyalització 
Es col·locarà la senyalització de seguretat, prohibició, advertència, obligació i salvament en els llocs que s’indiqui, 
segons criteri de la direcció d’obra, complint-se el Reial Decret 1403/86 de ) de maig sobre la senyalització de 

seguretat en els centres de treball. Quedarà convenientment senyalitzat el perímetre dels buidats i les zones 

d’excavació. 
 
Càrrega i descàrrega del material 
No es preveu la instal·lació d’una grua, la descàrrega de material es realitzarà mitjançant camió grua. 
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DEMOLICIONS 

 
1.- Introducció. 
  
1.1 Definició: 
 La demolició consisteix en aconseguir la total desaparició de l’edifici a enderrocar. 
  
1.2 Diferents tipus de demolicions: 
- Demolició manual (mètode clàssic). 
- Demolició per mètodes mecànics: 
- Demolició per arrossegament. 
- Demolició per empenta. 
- Demolició per entibament. 
- Demolició per bola. 
- Demolició per explosius (voladura controlada). 
- Altres sistemes: perforació tèrmica, perforació hidràulica, tascó hidràulic, tall, etc.   
 
1.3 Observacions generals: 
Atenent a criteris de seguretat la demolició d’un edifici és una operació extremadament delicada, per aquest 
motiu necessita sempre un projecte de demolició, realitzat per un tècnic competent. 
A la memòria d’aquest projecte, s’haurà de reflectir: 

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

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

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

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

Com a conseqüència de tot plegat el cap d’obra o el director tècnic de la demolició haurà de tenir: 
- Una programació exhaustiva de l’avançament de l’obra a demolir, atenent als paràmetres de seguretat, 

temps i cost. 
- Una organització òptima de l’obra: accessos, camins d’evacuació cap a l’exterior sense cap dificultat, 

àrees d’aplec de material reciclables i de material purament de runes, per poder realitzar de forma 
adequada i segura els treballs de demolició. 

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

 
 
 

DEMOLICIÓ MANUAL 

 
1.- Definició i  descripció. 
 
1.1 Definició : 
La demolició manual consisteix a realitzar treballs corresponents al desmuntatge de l’edifici auxiliat per eines 
manipulades manualment (pico, pala, martell pneumàtic, etc.). 

L’evacuació d’aquestes runes es realitza mitjançant l’ajuda de maquinària de moviment de terres (pala carregadora, 
traginadora de trabuc ”dumper”, etc.). 
    
1.2 Descripció : 
La demolició s’ha de realitzar de manera inversa al procés de construcció, és a dir: 

- Començant per la retirada d’instal·lacions: subministrament d’aigua, evacuació d’aigües fecals, 
- Subministrament de gas, ventilació i aire condicionat, calefacció, dipòsits de combustibles, etc. 
- Retirada de sanitaris, fusteria, lluernaris, manyeria, etc. 
- Enderrocament de la coberta. 
- Enderrocament pis a pis, de dalt a baix, dels envans interiors i dels tancaments exteriors. 
- Enderrocament pis a pis, de dalt a baix, de pilars i forjats. 

S’ha de realitzar l’evacuació immediata de les runes, per evitar l’acumulació d’aquestes en el forjat inferior. Per 
realitzar l’evacuació de la manera més ràpida possible s’auxiliarà aquesta amb elements de transport horitzontal, 
que portarà les runes fins al punt d’evacuació vertical. 

L’evacuació vertical es realitzarà mitjançant conductes instal·lats per a aquesta finalitat, des de les diferents 
plantes fins a la cota rasant del carrer, per facilitar, alhora, l’evacuació exterior. 

Posat l’enderroc sota rasant, es farà planta a planta, de dalt a baix, procurant evacuar les runes amb l’ajuda del 
muntacàrregues o amb la grua mòbil que transportarà les runes en un contenidor. 

El transport horitzontal dintre de les plantes es realitzarà, si les característiques del forjat ho fan possible, 
mitjançant màquines de moviment de terres de petites dimensió (minipales mecàniques). 

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

- Operaris especialitzats en la realització d’enderrocs. 
- Conductors de maquinària per al transport horitzontal. 
- Operadors de grua per a l’hissat de runes. 

També serà necessari tenir presents els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la demolició: 
- Maquinària: compressor, traginadora de trabuc dúmper, minipala, camió bolquet, camió 

portacontenidors, grua mòbil, etc. 
- Una organització òptima de l’obra: accessos, camins d’evacuació fins a l’exterior sense cap dificultat, 

àrees d’ aplec de materials reciclables i de material purament de runes; per poder realitzar de forma 
acurada i segura els treballs de demolició., etc. 

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

 
2.- Relació de Riscos i la seva avaluació. 
Pel que fa a les causes dels accidents s'ha considerat a cada activitat només els Riscos més importants. I en la 
seva avaluació s' han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l' 
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obra, considerant: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció de la 
tecnologia que aporti l' empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons 
disposa l' Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d' octubre. 

L'objectiu principal d'aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el seu 
cas, controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del  Risc 

 1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.                        ALTA         MOLT GREU     CRÍTIC 

 2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.                     ALTA         GREU             ELEVAT 

 3.- Caiguda d’objectes per desplom.                       MÈDIA            MOLT GREU   ELEVAT 

 5.-Caiguda d’objectes.  ALTA         GREU             ELEVAT 

 6.- Trepitjades sobre objectes      ALTA GREU ELEVAT 

 7.- Cops contra objectes immòbils ALTA         LLEU            MEDI 

 8.-Cops amb elements mòbils de màquines.           BAIXA           GREU       BAIX 

 9.-Cops amb objectes o eines.                 MÈDIA            LLEU            BAIX 

 10.- Projecció de fragments o partícules MÈDIA            LLEU            BAIX 

 13.-Sobreesforços. BAIXA         LLEU            ÍNFIM 

 15.- Contactes tèrmics                 BAIXA      GREU       BAIX 

 16.-Contactes elèctrics.           MÈDIA            MOLT GREU      ELEVAT 

 17.- Inhalació o ingestió de substàncies nocives MÈDIA            LLEU            BAIX 

 19.- Exposició a radiacions MÈDIA            GREU       MEDI 

 20.-Explosions.                                                         BAIXA     MOLT  GREU    MEDI 

 21.-Incendis.                                                           BAIXA        GREU       BAIX 

 22.-Causats per éssers vius.                                      BAIXA      LLEU              ÍNFIM  

 23.-Atropellaments, cops  i topades contra 
vehicles.        

BAIXA         GREU       BAIX 

 26.- O.R: manipulació de materials tallants ALTA         LLEU            MEDI 

27.- Malalties causades per agents químics.          MÈDIA            GREU       MEDI 

 28.-Malalties causades per agents físics.          MÈDIA            GREU         MEDI  

 
OBSERVACIONS 
(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(15 i 19) Risc específic del treball de tall de metalls mitjançant bufador. 
(16) Risc degut al contacte directe amb cables aeris i contacte indirecte causat per errades d’aïllament a les 

màquines. 
(17 i 27) Risc causat per la presència de pols pneumoambiòtic. 
(28) Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper” i del martell rompedor i risc causat pel nivell 
de soroll. 
 
3.- Norma de Seguretat 

El personal encarregat de la realització d’aquesta activitat caldrà que conegui els riscos específics, així com l’ús 

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

 

Abans de la demolició: 
- L’edifici s’envoltarà amb una tanca segons les ordenances municipals; en el cas que envaeixi la calçada 

s’haurà de demanar permís a l’Ajuntament, i serà senyalitzat convenientment amb els senyals de seguretat 
vial corresponents. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Durant la demolició: 
- L’ordre de la demolició es realitzarà, en general, de dalt a baix i de tal forma que la demolició es realitzi al 

mateix nivell, sense que hi hagi persones situades a la mateixa vertical ni a la proximitat d’elements que 
s’abatin o es tombin. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de recolzament. Ajudat per mecanismes que treballen per sobre de la línia de recolzament de l’element que 
permeten el descens d’una manera lenta. 
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- En cas de tall d’elements en tensió s’ha de vigilar l’efecte fuetada. 
- Les zones de treball hauran d’estar suficientment il·luminades. 
- S’evacuaran totes les runes generades en la mateixa jornada a través dels conductes d'evacuació o altres sistemes 

instal·lats amb aquesta finalitat, procurant, en acabar la jornada, deixar l’obra neta i endreçada. 
- No es podran acumular runes ni tampoc es podran recolzar elements contra tanques, murs i suports, propis 

o mitgers, mentre aquests hagin d’estar dempeus, tampoc es dipositaran runes sobre de les bastides. 
- En finalitzar la jornada no podran quedar elements de l’edifici en un estat inestable que el vent, les 

condicions atmosfèriques o altres causes puguin provocar el seu esfondrament. 
- Es protegiran de la pluja mitjançant lones o plàstics, les zones o elements de l’edifici que puguin ser 

afectades per aquestes. 
- Per a la limitació de les zones d’aplec de runes s’empraran tanques per a vianants col·locades braç a braç, 

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

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

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

hauran d’emprar mascaretes antipols adequades, per evitar que hi hagi problemes a les vies respiratòries. 
- En el cas d’utilització d’eines manuals que generin projecció de partícules, s’hauran d’utilitzar ulleres de 

protecció contraimpactes mecànics. 
- El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, a l’igual que el martell pneumàtic. Si no fos possible, l’operari 

haurà d’utilitzar equip de protecció individual (auriculars o tampons). 
- En cas de tall de bigues metàl·liques mitjançant bufador, l’operari emprarà les corresponents proteccions 

oculars, guants de cuir amb màniga alta, botes de seguretat, polaines i davantal. 

Després de la demolició: 
- Un cop realitzada la demolició s’haurà de fer una revisió general de l’edificació adjacent per observar les 

possibles lesions que s'hagin pogut produir durant l’enderrocament. 
- S’ha de deixar el solar net, sense cap runa, podent així iniciar els treballs de construcció del nou edifici. 

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

activitat. 
- Escales de mà 

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

 
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
Les proteccions col·lectives esmentades en les normes de seguretat es troben constituïdes per: 

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

- Xarxes de seguretat, horitzontal o verticals segons cada cas, que seran de poliamida amb un diàmetre 
mínim de la corda de mm. i un llum de xarxa màxima de 100x100 mm. La xarxa anirà proveïda de corda 
perimetral de poliamida de 12 mm. de diàmetre com a mínim, ancorada. L’ancoratge òptim de les xarxes, 
són els pilars, ja que així la xarxa pot romandre 

- convenientment tensa de manera que pot suportar al seu centre un esforç de fins a 150 Kp.. 

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

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

Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 
- Senyal de perill indefinit. 
- Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal d’advertència de perill en general. 
- Senyal d’advertència de matèries explosives. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de no fumeu. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de l’oïda. 
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 

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

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

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

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionats als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD 773/1997, del 
30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOVIMENT DE TERRES 

 
1.- Introducció. 
  
1.1 Definició: 
 És el conjunt d’activitats que tenen com a objectiu preparar el solar per a la construcció del futur edifici. 
  
1.2 Diferents tipus de moviment de terres: 
Esplanacions:  - desmunts. 
   - terraplens. 
Buidats.   
 Excavacions de rases i pous.  
   
1.3 Observacions generals: 
 L’activitat de moviment de terres comporta, bàsicament, l’excavació, el transport i l’abocada  de terres, per 
aquest motiu s’ha de: 

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

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

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

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

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

 
1.- Definició i  descripció. 
 
1.1 Definició : 
Excavació de terres que, en tot el seu perímetre, es troben per sota del nivell d’esplanació o de la rasant del terra. 
    
1.2 Descripció : 
Un cop s’hagi realitzat l´enderrocament  de l’edificació existent o l´esbrossada del solar, es pot començar amb les 
tasques del buidat. Aquestes es realitzen en alguns casos després d' haver estat realitzats els murs pantalles i si no és 
així, el tècnic competent  calcularà el talús precís pel sosteniment de les terres, segons la seva naturalesa ; i inclòs 
suposant que, a causa de les dimensions del solar no es pugués fer aquest talús en tot el seu desenvolupament, el 
tècnic competent   calcularà el mur de sosteniment necessari. 

Per a realitzar l’excavació esdevindrà imprescindible considerar l’equip humà necessari:  
- Conductors de maquinària per realitzar o dur a terme l’excavació. 
- Operaris especialitzats per desenvolupar els treballs auxiliars d’excavació i sanejament. 
- Conductors de camions o traginadores de trabuc “dúmpers” pel transport de terres. 
- Senyalistes. 

 Els recursos tècnics per realitzar el buidat consistiran, bàsicament en maquinària de moviment de terres, és a dir : 
- Excavadores. 
- Camions o traginadores de trabuc “dúmpers”. 

 El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s´iniciarà una vegada replantejat el solar (cas que no hi hagués 
tancaments pantalla): 

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

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

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

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del  Risc 

 1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.                        BAIXA         MOLT GREU     MEDI 

 2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.                     BAIXA              LLEU         ÍNFIM 

 3.-Caiguda d’objectes per desplom.                       ALTA      MOLT GREU   CRÍTIC  

 5.-Caiguda d’objectes.                                                   BAIXA          GREU             BAIX 

 8.-Cops amb elements mòbils de màquines.           BAIXA           GREU       BAIX 

 9.-Cops amb objectes o eines.                        BAIXA                 LLEU            ÍNFIM 

 12.-Atrapaments per bolcada de màquines.               BAIXA         MOLT GREU       MEDI  

 16.-Contactes elèctrics.                                             BAIXA      MOLT GREU      MEDI 

 20.-Explosions.                                                         BAIXA     MOLT  GREU    MEDI 

 21.-Incendis.                                                           BAIXA        MOLT  GREU     MEDI 

 22.-Causats per éssers vius.                                      BAIXA      LLEU              ÍNFIM  

 23.-Atropellaments, cops  i topades contra 
vehicles.        

ALTA         MOLT GREU    CRÍTIC 

 28.-Malalties causades per agents físics.          MÈDIA            GREU         MEDI  

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

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
 S’instal·larà la tanca de limitació del solar i, si ja s’hi trobés, es revisaran els seus possibles desperfectes. 
S’haurà de procurar independitzar l’entrada de vehicles pesants a l’obra de l’entrada de personal d’obra i de les 
oficines. 
S’ha de  procurar establir zones d’aparcament de vehicles tant del personal d’obra com de maquinària de 
moviment de terres. 
S’ha de senyalitzar l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació en els seus accessos i, 
complementàriament, en els talls d’obra on calgui. 
Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat s’ha d’assegurar que ja es trobin construïdes les 
instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra restant, i si encara no fos així, es 
construirien tenint presents aquestes especificacions. 

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

mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat  possible. 
- Si en l’edifici afí, abans d’iniciar l’obra,  hi hagués esquerdes, es posaran testimonis per observar si aquestes 

progressen. 
- En el procés de realització del buidat, en el cas d’un solar entre mitjaneres, es vetllarà pel comportament de les 

edificacions afins (aparició d’esquerdes, descalçament de les sabates, etc.). 
- En la realització de l’excavació del talús s’ha de realitzar un sanejament de pedres separades que puguin  

provocar una certa inestabilitat. 
- Si aquest sanejament es realitza manualment es col·locarà en la part superior del talús, en  la seva  corona, una 

sirga, convenientment ancorada, a la qual anirà subjectada el treballador mitjançant el seu cinturó de seguretat, 
aquest també, convenientment ancorat.  
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- S’aconsella, malgrat això, realitzar aquest sanejament mitjançant l’excavadora. 
- En la realització de la rampa d’accés a la zona de buidat s’ha de construir amb pendents, corbes i amplada que 

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

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

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

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

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

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

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

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

- El trànsit de camions en el solar, per a l’evacuació de terres, estarà dirigit per un cap (encarregat, capatàs). 
- En cas que hi hagués una inundació, a causa de nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà immediatament, 

l’eixugada corresponent per  evitar així  el reblaniment de les bases dels talús o de socabament de les 
fonamentacions veïnes. 

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

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

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

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

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

amb anterioritat, incorporada a una bastida. 
 
ELEMENTS AUXILIARS 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per  realitzar els treballs d’aquesta activitat. 

- Oxitallada 
- Escales de mà 
- Grup compressor i martell pneumàtic 
- Camions i dúmpers de gran tonatge 
- Retroexcavadora 

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

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
Les proteccions col·lectives esmentades en les normes de seguretat es troben constituïdes per:  

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

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

- Senyalització de seguretat vial conforme a la normativa assenyalada en aquesta activitat : 
- Senyal de perill indefinit.  
- Senyal del pendent de la rampa. 
- Senyal de limitació de velocitat. 
- Senyal de prohibit avançar. 
- Senyal de pas preferent. 
- Senyal manual de "stop" i " direcció obligatòria". 
- Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa 
assenyalada  en  aquesta activitat :  

- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal d’advertència de perill en general. 
- Senyal de prohibit  el pas als vianants. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.  
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 

 
5.- Relació d’Equips de protecció individual. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

Treballs d’excavació i transports mecànics  (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (de manera especial en les traginadores de trabuc “dúmpers” de  petita cilindrada). 

 Treballs auxiliars (operaris)  : 
- Cascos. 
- Botes de seguretat de cuir per als llocs secs. 
- Botes de seguretat de goma  per als llocs humits. 
- Guants de lona i cuir (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
- Canelleres. 
- Armilla d’alta visibilitat. 
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RASES I POUS 

 
1.- Definició i descripció. 
  
1.1 Definició: 
 Rasa: Excavació llarga i estreta que es realitza per sota del nivell de la rasant  a cel obert. 
Pou: Excavació a cel obert, de poca superfície i gran profunditat, de secció poligonal o circular. 
    
1.2 Descripció : 
 La secció transversal de la rasa tindrà com a màxim 2 metres d’amplada  i 7 de profunditat. 
La secció transversal dels pous no superarà els 5 m2 de secció i els 15 m. de profunditat. 
L’excavació es podrà  realitzar tant amb mitjans manuals com amb mitjans mecànics. 
El nivell freàtic es trobarà a una cota inferior, a la cota més baixa de l’excavació. Es pot considerar el cas que 
aquest hagi estat rebaixat artificialment. 
En aquest tipus d’excavació s’inclou el replè parcial o total de la mateixa. 
En la realització de la excavació el tècnic competent haurà de definir el tipus d’estrebació a emprar segons les 
característiques del terreny. 

 Per  realitzar l’excavació serà imprescindible i necessari considerar l’equip humà següent:  
- Conductors de maquinària per  realitzar l’excavació. 
- Operaris per realitzar l’excavació manual. 
- Operaris pels treballs d’estretament. 
- Conductors de camions o traginadora de trabuc “dúmper” pel transbordament  de terres. 

Els recursos tècnics per realitzar les excavacions de les rases i els pous consistiran, bàsicament, en maquinària de 
moviment de terres, és a dir : 
a) Màquines excavadores. 
Camions o traginadora de trabuc “dúmper”. 

El treball a desenvolupar per aquestes maquinàries s’iniciarà un cop replantejades les rases o pous: 
- Excavant en profunditat fins a cota  i en el cas de les rases avançant en longitud alhora. 
- Evacuant les terres obtingudes en l’excavació. 
- Estrebant el terreny a mesura que es vagi avançant. 
- En el cas dels  pous s’haurà d’il·luminar el tall d’obra, en els casos que també sigui necessari, ventilació. 

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

  

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del  Risc 

 1.-Caigudes de  persones a diferent nivell.                        MÈDIA GREU MEDI 

 2.-Caigudes de  persones al mateix nivell.                          BAIXA LLEU ÍNFIM 

 3.-Caiguda d’objectes per desplom.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

 4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  MÈDIA LLEU BAIX 

 5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 

 6.-Trepitjades sobre objectes.  MÈDIA LLEU BAIX 

 7.-Cops contra objectes immòbils.  MÈDIA LLEU BAIX 

 8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  BAIXA GREU BAIX 

 9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 

 12.-Atrapaments per bolcada de màquines. BAIXA MOLT GREU MEDI 

 16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 

 20.-Explosions.  BAIXA MOLT  
GREU 

MEDI 

 21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 

 23.-Atropellaments, cops  i topades contra 
vehicles.  

ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

 28.-Malalties causades per agents físics  MÈDIA GREU MEDI 

 29.-Malalties causades per agents biològics  MÈDIA GREU MEDI 

   
OBSERVACIONS : 
(3)  Risc específic causat per  lliscades de terres no coherents  i sense contenció. 
(8)   Risc a causa del moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20  I 21)   Risc específic causat per serveis afectats 
(28)   Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dumper”  i del martell rompedor i risc causat pel  
nivell de soroll. 
(29)   Risc causat per l’extracció de terres contaminades. 
 
3.- Norma de Seguretat. 
POSADA A  PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
Atesos  els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat de la construcció, s’haurà d’assegurar que ja es 
trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’ obra restant. Si encara 
no fos així, es construirien .. 

PROCÉS 
Rases 
- El personal encarregat de la realització de les rases haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús dels 

mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat. 
- Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal competent i  amb  la 

corresponent experiència. 
- No s’han  d’enretirar les mesures de protecció d’una rasa mentre els operaris estiguin treballant a una 

profunditat igual o superior a 1,30 m. sota la rasant. 
- En rases de profunditat major de 1,30 m., sempre que hi hagi operaris treballant al seu interior, es mantindrà un 

altre de guàrdia en l’exterior que pugui actuar com al seu ajudant en el treball i cridar l’alarma, posat que es 
produeixi qualsevol situació d’emergència. 

- S’acotaran les distàncies mínimes de separació entre els operaris en funció de les eines que emprin. 
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- Abans de començar la jornada de treball es revisaran diàriament els estrebaments  tensant els estampidors 
quan estiguin afluixats. Tanmateix es comprovaran que estiguin expedits els llits d’aigües superficials. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- El senyalitzador ha d’anar dotat  d’una armilla de malla lleugera i reflectant. 
- En la realització de l’excavació, s’ha de considerar la possibilitat de la presència d’alguns dels serveis afectat 

(línies elèctriques subterrànies, conduccions de gas, conduccions d’aigua, telefonia, clavegueram). 
- Si en el solar es té constància de la presència d’alguna línia d’electricitat subterrània, que creui o estigui 

instal·lada a escassa distància del traçament de la rasa a excavar, es realitzaran  prospeccions per conèixer la 
seva correcta ubicació, i es realitzaran els tràmits oportuns amb l’empresa subministradora de l’electricitat 
perquè talli el subministrament elèctric d’aquestes línies abans d’iniciar  els treballs, per evitar el risc de 
contacte elèctric.  

- Si a causa de necessitats de programació de l’obra, quan iniciem els treballs d’excavació no s’ha tallat el 
subministrament elèctric d’aquesta línia, amb evident risc de contacte directe durant l’obertura de la rasa, 

haurà d’estar prohibida la realització de la mateixa mitjançant mitjans mecànics, només es permetrà 
l’excavació manual prenent totes les precaucions necessàries. 

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

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

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

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

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

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

complementàriament, en els talls que sigui precís. 

Pous 
- El personal encarregat de la realització dels pous haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús dels 

mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat en la mesura 
del possible.   

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

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

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

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

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

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

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

alhora, disposarà d’una il·luminació d’emergència. 
Els aparells elevadors instal·lats a sobre del pou hauran de : 

a) Tenir una resistència i una estabilitat suficients pel treball que aniran a exercir. 
b) No ha de suposar cap perill pels treballadors que es trobin al fons del pou. 
c) L’aparell elevador haurà de disposar d’un limitador de final de carrera, del ganxo, així com     d’una 

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

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

e) S’haurà de preveure el suficient espai lliure vertical entre la politja elevadora i el cubell quan aquest 
es trobi al capdamunt del pou. 
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f)  El cubell haurà  d’estar lligat al ganxo, el qual haurà de disposar d’una balda de seguretat de manera 
que no es pugui desfermar . 

g) Els torns que  es trobin col·locats a la part superior del pou, hauran de ser instal·lats de manera que 
es pugui enganxar i desenganxar el cubell sense cap perill . 

h) Quan s’utilitzi un torn accionat manualment s’haurà de col·locar al voltant de la boca del pou un plint 
de protecció. 

i) El tro d’hissar ha de tenir un fre, que s’haurà  de comprovar abans de començar cada jornada. 
j) No s’han d’omplir les galledes o baldes fins a la seva vora, si no fins només els dos terços de la seva 

capacitat. 
k) S’hauran de guiar durant el seu hissat els cubells plens de terra. 

Posat que sigui necessari, s’haurà d’instal·lar un sistema de ventilació forçat introduint aire fresc canalitzat cap al 
lloc de treball. 
En finalitzar la jornada o en interrupcions, llargues, es protegiran les boques dels pous de profunditat major de 
1,30 m. amb un tauló resistent, xarxes o qualsevol altre element equivalent. 
En cas de realitzar l’excavació del pou en una zona pels vianants i amb trànsit de vehicles es realitzarà un tancant 
de manera que els vehicles romanguin a una distància mínima de 2 metres i en cas de trànsit de vianants  a 1 
metre. 
En tots dos casos, es senyalitzarà amb les respectives senyales viàries de “perill obres" s’il·luminarà, per la nit, 
mitjançant punts de llum destellants.  
L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuir en terreny sec, o 
botes de goma en presència de fangs. 
Posat que s’empri el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius, davantal. 
Qualsevol mena de consum elèctric haurà d’estar protegida mitjançant un interruptor diferencial, per  evitar el 
risc de contacte elèctric no desitjat degut a un defecte d’aïllament. 
Cal vetllar  per a que els cables conductors i la infraestructura "aparellage" de connexió estiguin en bon estat, 
substituint-les  posat que s’observi qualsevol mena de deteriorament. 
S’ha de procurar la presència  mínima dels treballadors al voltant de les màquines. 
És prohibida la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’ha de 
senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
Cal deixar el tall  d’obra, en acabar els treballs, net i endreçat. 
Pels futurs treballs es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, esmentada amb 
anterioritat, incorporada a una bastida. 
Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, complementàriament, 
als talls on sigui precís. 

Elements Auxiliars 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat, 
que complirà amb la normativa següent: 

- Oxitallada 
- Escales de mà 
- Grup compressor i martell pneumàtic 
- Camions i dúmpers de gran tonatge 
- Dúmpers de petita cilindrada 
- Retroexcavadora 

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

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituïdes per : 

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

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

- Senyal de perill indefinit. 
- Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 
- Senyal de limitació de velocitat. 
- Senyal de prohibit avançar. 
- Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
- Balisament destellant per a la seguretat de la conducció nocturna. 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap.  
- Senyal de protecció obligatòria de la vista 
- Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.  
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 

 Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran a l’obra seguint 
els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut. 
 
5.- Relació d’Equips de protecció  individual. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

Treballs d’excavació i transports mecànics  (conductors): 
- Cascos. 
- Guants de cuir.  
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (de manera especial a les traginaries de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 

 Treball en rases i pous (operaris)  : 
Cascos. 
Botes de seguretat de cuir pels llocs secs. 
Botes de seguretat de goma  pels llocs humits. 
Guants de lona i cuir (tipus americà). 
Granota de treball. 
Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
Canelleres. 
Armilla de malla lleugera i reflectant. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà  als treballadors dels 
mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut. Els Equips de Protecció individual hauran de 
complir en tot moment els requisits establerts. 
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FONAMENTS 

 
1.- Introducció. 
 
1.1 Definició:  
Base natural o artificial, sota terra, sobre la qual descansa un edifici. La seva dimensió i tipus es troba en funció 
del pes de l’edifici i de l’aptitud portant del terreny sobre el qual descansa aquest. 
  
1.2 Tipus de fonamentació: 
 Es classifiquen en dues famílies: 

- fonaments superficials. 
- fonaments profunds. 

 Dintre dels fonaments superficials es distingeixen: 
- corregudes. 
- lloses. 
- bigues flotants. 
- sabates 

En els fonaments profunds considerem: 
- els pilots realitzats in situ. 
- els pilots prefabricats. 

  
1.3 Observacions generals: 
L’activitat constructiva de fonamentació comporta bàsicament; l’excavació, la seva fabricació in situ (ferrallat, 
formigonat) o la clavada del pilot prefabricat. Per això, s’haurà de considerar el transport vertical i horitzontal de 
tots els elements que componen la fonamentació. 

Per realitzar aquesta activitat d’una manera eficient i eficaç, caldrà: 
- Una programació (planificació i coordinació) de les diferents subactivitats que componen la construcció 

de la fonamentació. 
- Una organització del tall d’obra per posar a la  pràctica la programació; per això s’establiran els camins de 

circulació de maquinària, zones d’estacionament, zones de replega de material, etc. 
- Finalment, una previsió d’elements auxiliars, com bastides amb escales adossades, maquinària per al 

moviment de terres, maquinària per al transport horitzontal i vertical, etc.; previsió dels Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, dels Equips de Protecció Individual i de les instal·lacions d’higiene i benestar; així 
com una previsió d’espais per poder moure adequadament la maquinària. 

Tot això, té l’objectiu que es realitzi en el temps prefixat en el projecte d’execució material de l’obra amb els 
mínims riscos d’accidents possibles. 

 S’ha de considerar, abans d’iniciar aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les tanques perimetrals de 
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com, 
també, les preses d’obra (aigua i electricitat). 
 
 
 
 
 
                       
 

SABATES 

 
1.- Definició i descripció. 
     
1.1 Definició: 
Eixamplament de la base dels suports verticals pertanyent a estructures d’edificació, sobre terres homogènies 
d’estratigrafia sensiblement horitzontal, encarregat de repartir les càrregues sobre el terreny. 
     
1.2 Descripció: 
Les sabates poden ser de formigó en massa o armat, de planta quadrada o rectangular, alhora també, poden ser 
aïllades o  esbiaixades. 
Les sabates es construeixen, bàsicament, realitzant una petita excavació de secció quadrada o rectangular, i un 
cop anivellada la rasant a cota, es col·loca l’armadura i posteriorment el formigó, segons les característiques que 
són descrites en el projecte d’execució material. 
L’excavació es pot realitzar manualment o amb maquinària de moviment de terres (retroexcavadora). 

Per  realitzar les sabates serà imprescindible considerar l’equip humà següent : 
- operaris per realitzar l’excavació manual. 
- conductors de la maquinària d’excavació. 
- ferrallistes. 
- encofradors. 
- conductors de formigonera. 
- operaris per al  bombeig del formigó. 
- gruistes. 

També, caldrà considerar els mitjans auxiliars necessaris per  realitzar la fonamentació: 
- Maquinària: retroexcavadora, camió formigonera, grua mòbil, traginadora de trabuc ”dúmper” de petita 

cilindrada per al transport auxiliar, maquinària taller ferralla, bomba de formigó, tixotròpics i maquinària, 
etc. 

- Eines manuals. 
- Preses provisionals d’aigua i elèctrica. 
- Instal·lacions d’higiene i benestar. 

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

 1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.  BAIXA GREU BAIX 

 2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.                   BAIXA LLEU ÍNFIM 

 4.- Caiguda d’objectes per manipulació.              BAIXA LLEU ÍNFIM 

 6.- Trepitjades sobre objectes.                                       BAIXA LLEU ÍNFIM 

 8.- Cops amb elements mòbils de màquines.        BAIXA GREU BAIX 

 9.- Cops amb objectes o eines.                          BAIXA GREU BAIX 

 11.- Atrapaments per o entre objectes.                   ALTA GREU ELEVAT 

 16.- Contactes elèctrics.                                           BAIXA MOLT GREU MEDI 

 18.- Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives    

MÈDIA LLEU BAIX 

 26.- O. R.: manipulació de materials abrasius.        ALTA LLEU MEDI 

 28.- Malalties causades per agents físics.        MÈDIA GREU MEDI 

 
OBSERVACIONS : 
  (8)   Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres,  bombeig de formigó 
“cop d’ariet” i l’ús de la serra circular. 
  (28)  Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper”. 
 
3.- Norma de Seguretat 
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
- Els camins d' accés des de l’exterior del solar  cap al tall s’hauran d’establir i senyalitzar adequadament. 
- Posat que els fonaments es trobin a una cota diferent  de la rasant del carrer : 

- Les rampes d’accés al tall d’obra superaran el 10% la pendent. 
- S'instal·larà un accés de vianants independent al de la rampa, per a l’accés del personal a les cotes de 

cimentació. 
- En el cas de risc de caiguda a diferent nivell, posarà tanques de seguretat. 
- Atès  els treballs que es desenvolupen a aquesta activitat s’haurà d’assegurar que ja es trobin construïdes 

les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’ obra restant   

PROCÉS  
- El personal encarregat en la realització de la fonamentació haurà de conèixer els riscos específics, així com 

de l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat 
a la mesura del possible. 

- S’hauran de mantenir a cada moment els talls d’obra nets i endreçats.  
- S’hauran d’emmagatzemar tots els combustibles, olis i gasos a pressió de manera que estiguin protegits de 

les inclemències atmosfèriques : calor, pluja, etc. 
- Les passarel·les i plataformes de treball tindran, com a mínim, una amplada de 60 cm. 
- S’haurà d’evitar  la permanència o pas de  les persones sota càrregues sospeses, tot i  acotant les àrees de 

treball. 
- Es  suspendran els treballs quan  plogui, nevi  o bufi el  vent amb  una velocitat superior a 50 Km/h, en 

aquest darrer cas es retiraran els materials i eines  que puguin desprendre’s. 
- En les instal·lacions d’energia elèctrica per als elements auxiliars d’accionament elèctric, com formigoneres i 

vibradors, es disposarà a l’arribada dels conductors de preses d’un interruptor diferencial, amb la seva 
corresponent presa de terra, segons el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.  

- Quan l’abocada  del formigó es realitzi pel sistema de bombeig pneumàtic o hidràulic, els tubs de conducció 
es trobaran convenientment ancorats  i es pararà esment en netejar la canonada després del formigonat, 
donat que la pressió de sortida dels àrids poden ser causa  d’accident. 

- Quan s’utilitzin vibradors elèctrics, aquests seran de la  Classe III, segons el Reglament de Baixa Tensió. 
- En  les zones de pas amb risc de caiguda a diferent nivell, es col·locaran tanques tubulars de peus drets, 

convenientment ancorades. 
- Es senyalitzarà l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació en  tots els seus accessos i, de 

manera complementària, als talls d’obra que hi calgui. (Vegeu capítol 4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i 
Senyalització, d’aquesta fitxa). 

- S’haurà  de construir les zones d’estacionament amb una certa pendent per  facilitar el vessament de les 
aigües. 

- Posat que es produís qualsevol vessament d’oli en les zones d’estacionament, s’haurà de neutralitzar amb 
sorra, o mitjançant qualsevol altre sistema que sigui també adequat. 

- Els operaris encarregats del muntatge o de la manipulació de les armadures aniran provistos de casc, guants 
de cuir, botes de seguretat de cuiro i puntera reforçada, granota de treball, davantals i cinturó portaeines. 

- Els operaris que manipulin el formigó empraran de casc, guants de neoprè, botes de  goma de canya alta 
L’operari conductor del traginadora de trabuc ”dúmper” empraran casc, guants de cuiro, botes de seguretat, 
granota de treball, i cinturó antivibratori. 

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

- Escales de mà 
- Grup compressor i martell pneumàtic 
- Camions i dúmpers de gran tonatge 
- Dúmpers de petita cilindrada 
- Retroexcavadora 
- Planta de formigó 
- Bombatge de formigó 
- Serra circular 
- Armadura 

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

- Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçària;  

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, en conformitat a la normativa 
assenyalada en aquesta activitat : 

- Senyal d’advertència de càrrega sospesa. 
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap.  
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de las mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 

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



174        Projecte de reforma i rehabilitació d’una casa rural situada a s’Aranjassa, Palma de Mallorca 

 

5.- Relació d’Equips de protecció  individual. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

Treballs d’excavació i transports mecànics  (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (de manera especial en la traginadora de trabuc ”dúmper” de petita cilindrada). 

Treball amb armadures (operaris)  : 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Davantal, en cas de treballs en taller ferralla. 

Treball de formigonat : 
- Cascos. 
- Botes de seguretat de canya alta. 
- Guants de neoprè. 
- Granota de treball. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionats als 
treballadors, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora 
(Art. 7 RD 1627/1997). 

Els Equips de Protecció individual deuran  complir a cada moment els requisits establerts en el RD 773/1997, 
del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRUCTURES 

 
1.- Introducció. 
 
1.1 Definició:  
Element o conjunt d’elements que formen la part resistent i sustentant d’una construcció. 
  
1.2 Tipus d’estructura: 
Es distingeixen els diferents tipus d’estructures: 

Estructures de formigó armat in situ :  
- de forjats reticulars.  
- de forjats unidireccionals in situ o amb biga prefabricada. 
- de lloses. 

Estructures metàl·liques:   
- amb xarxes espaials.  
- amb forjats (unidireccionals o lloses de formigó armat).  

Estructures de fusta:   
Estructures de fàbrica:   

 
 1.3 Observacions generals: 
La realització de les estructures comporta bàsicament la construcció dels tres tipus d’elements que la componen, 
tenint en compte els materials que s’utilitzen: 

- Verticals: pilars o murs de càrrega. 
- Horitzontals: forjats. 
- Inclinats: muntants d’escales i rampes. 

A les  estructures de formigó armat, donades les característiques del formigó, es realitza planta per planta.  

A la  construcció d’estructures s’ha de preveure el transport horitzontal i el vertical: 
- Al transport horitzontal s’han de considerar els camins d’accés a l’obra, atenent a la seva accessibilitat i 

seguretat. 
- Respecte al transport vertical, ha d’estar ja instal·lada a l’obra la grua torre de capacitat d’elevació 

apropiada (tonelàmetres, alçada sota ganxo i abast màxim). 

Per a realitzar totes aquestes activitats pels diferents tipus d’estructures s’ha de programar l’avenç de l’obra 
considerant les necessitats en el moment (just on time) i organitzar el tall d’obra, especialment les zones d’aplec 
del material a utilitzar per a la realització de l’estructura.  

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com ara: bastides amb escales adossades, 
estintolaments, cindris, encofrats, etc. ; previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva i dels Equips de Protecció 
Individual; així com una previsió d’espais per  poder moure adequadament la maquinària. 

S’ha de considerar, abans d’iniciar  aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les tanques perimetrals de 
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com, 
també, les preses provisionals de l’obra (aigua i electricitat). 
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU 

 
1.- Definició i descripció. 
 
1.1 Definició: 
Conjunt d’elements, verticals i horitzontals, de formigó i rodons d’acer corrugat que constitueixen la part 
resistent i  de suport de l’edifici. 
 
1.2 Descripció: 
Construcció de pilars: 

Confecció de les armadures in situ, una vegada realitzades, es transportaran al tall d’obra i es lligaran a les 
esperes convenientment. 

Per evitar deformacions en les armadures és convenient col·locar prèviament, l'encofrat de només dos 
costats del pilar. 

Un cop muntades les armadures es tancarà hermèticament l’encofrat. 
S’ abocarà el formigó, des de la part superior, mitjançant cubilot, auxiliat per un operari que s’ha de recolzar 

sobre una plataforma de formigonat. 
A mesura que s’aboqui el formigó, se l’ha de fer vibrar per tal de compactar-lo. 
Un cop s’hagi adormit el formigó, s’haurà de desencofrar, mitjançant  elements auxiliars manuals. 

 Construcció del forjat: 
Col·locació de jàsseres prefabricades, si s’escau. 
Col·locació de puntals, sotaponts. 
Col·locació de l’encofrat : taulons o cubetes recuperables.  
Col·locació biguetes, revoltons , armadures, malla electrosoldada i altres components. 
Abocada del formigó i el seu  preceptiu vibrat. 
Per a un adormiment adequat del formigó, aquest s’haurà d’humitejar convenientment.  
Una vegada el formigó armat tingui la consistència establerta en el projecte d’execució, s’aniran palatinant. 

Per  realitzar estructures de formigó serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 
- encofradors. 
- ferrallistes. 
- operaris d’abocament i vibrat del formigó. 
- conductors de formigonera. 
- operaris per al bombeig del formigó. 
- operadors de grua. 

També serà necessari tenir present els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de l’estructura : 
- Maquinària:  camió formigonera, grua, traginadora de trabuc ”dùmper” de petita cilindrada pel transport 

auxiliar, si calgués, maquinària taller ferralla, bomba de formigó, serra circular, etc. i altres elements 
auxiliars com ara: puntals, sotaponts, taulers, etc. 

- Eines manuals. 
- Instal·lació elèctrica provisional.  
- Instal·lació d’higiene i benestar. 

 
2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació. 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha considerat a cada activitat només els Riscos més importants. I en la 
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció de la 
tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons 
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el  d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el seu 
cas, controlar  i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 

Riscos                                                       Probabilitat Gravetat Avaluació del  
Risc 

 1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.                    ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

 2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.                     ALTA GREU ELEVAT 

 3.- Caiguda d’objectes per desplom.                       MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 

 4.- Caiguda d’objectes per manipulació.                     MÈDIA LLEU BAIX 

 5.- Caiguda d’objectes.                                                 MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 

 6.- Trepitjades sobre objectes.                                         ALTA LLEU MEDI 

 7.- Cops contra objectes immòbils.                             ALTA LLEU MEDI 

 8.- Cops amb elements mòbils de màquines.          BAIXA GREU BAIX 

 9.- Cops amb objectes o eines.                          MÈDIA LLEU BAIX 

10.- Projecció de fragments o partícules.                 BAIXA LLEU ÍNFIM 

11.- Atrapaments per o entre objectes.                    MÈDIA GREU MEDI 

13.- Sobreesforços.                                                 BAIXA GREU BAIX 

16.-Contactes elèctrics.                                              MÈDIA MOLT  GREU ELEVAT 

18.-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives      

MÈDIA LLEU BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.     ALTA LLEU MEDI 

28.-Malalties causades per agents físics.            MÈDIA GREU MEDI 

 
OBSERVACIONS : 
  (6)      Risc específic amb encofrats de fusta.  
  (8)      Risc causat pel bombament de formigó “cop d’ariet”  i a l’ús de la serra circular. 
  (28)    Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dumper”. 
 
3.- Norma de Seguretat 
POSADA A PUNT DE L’OBRA  PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT    
L’accés a cotes inferiors a la rasant del carrer es realitzarà mitjançant escales incorporades a mòduls de bastida 
tubular. 
Atesos els treballs que es desenvolupen a aquesta activitat de pilotatge s’haurà d’assegurar que ja es troben 
construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra restant.  

PROCÉS 
El personal encarregat de la realització de l’estructura haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat  possible.   
S’hauran de tenir presents les proteccions per evitar riscos de caigudes a diferent nivell en el procés de  
construcció de l’estructura : 

a- Planta en construcció del forjat. 
Si la construcció del forjat es fa seguint l’encofrat tradicional, es protegirà tot el seu perímetre amb  xarxes 
subjectes a màstils tipus forca. L’ancoratge de l'asta es farà mitjançant caixetí o mitjançant anella segons les 
característiques del forjat. En cas que hi hagués el caixetí, s’haurà de procurar realitzar la seva execució  prenent 
com a  distància mínima  la vorera del forjat, de 15 cm. Posat que se subjectés l'asta amb anella, la mateixa tindrà 
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preceptivament una longitud d’ancoratge no inferior al cantell del forjat quedant la pota, així mateixa situada, a 
una distància mínima de 15 cm. de la vorera del forjat. La separació màxima dels màstils entre ells serà de cinc 
metres. La xarxa es col·locarà de forma que cobreixi el perímetre del forjat que s’està construint i la planta 
immediata inferior, ancorant-la en ella. Per aquest  motiu, en la fase de formigonada d’aquesta planta, es 
preveuran els elements d’ancoratge com a màxim a cada metre. Es prendran les precaucions adequades en totes 
les cantonades sortints del perímetre del forjat, de col·locar dos màstils en esquadra perpendiculars a la façana, 
amb l’objectiu de què la xarxa tingui la separació necessària per adaptar-se al perímetre adequadament. Posat 
que es donés la impossibilitat tècnica de col·locar xarxes verticals sustentades per forques, s’instal·laran xarxes 
horitzontals sustentades per mènsules, tenint present que s’instal·len al forjat immediat inferior al qual s’està 
construint. 
En el formigonat de pilars, s’haurà d’emprar la torreta de formigonat amb baranes laterals a la plataforma. 

b- A les plantes on es realitzi el desencofrat, neteja i evacuació de material de la planta. 
El personal haurà de portar el cinturó de seguretat, ancorant-lo, posat que s’exposi  a qualsevol risc de caiguda al 
buit. 

c- Altres plantes  fins al tancament. 
En el cas que a les plantes no es prevegi la realització de cap treball en un període de temps, es procedirà a la 
seva clausura (impediment físic de l’accés). 
A la resta de les plantes, qualsevol que sigui l’ús que es faci d’elles, es col·locaran baranes en tot  el seu 
perímetre a 90 cm. d’ alçada, amb barra intermèdia i entornpeu, es preveurà alhora  que els  muntants de 
subjecció de la barana, estiguin a una distància entre ells com a màxim de 2,5 mts. Per a aquests muntants es 
recomana emprar els guardacossos. També es recomana per  poder operativizar al màxim l’anterior protecció 
que  en el transcurs de l’aplec a les respectives plantes, es realitzi l’elevació de materials d’una forma 
centralitzada. També es recomana al cap d’obra, amb la finalitat de disminuir el nombre de plantes a cobrir, que 
procedeixi de la manera més ràpida possible a executar els tancaments definitius. 
Posat que s’instal·lin xarxes tipus tennis plastificades com a baranes es procurarà donar la rigidesa que demani la 
legislació laboral vigent, mitjançant un tub quadrat que s’instal·larà a  la part superior de dita xarxa, tenint 
present  de clavar-la al tub anteriorment citat.. Per a subjectar aquest tub s’hauran d’instal·lar muntants tipus 
guardacossos. 
També poden instal·lar baranes modulars formades per una armadura perimètrica de tub buit de 30x30x1 i 
reforç central amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per 
malla electrosoldada de 15x15 i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un 
guardacòs en forma de muntant. 
NOTA: Una altra mesura de protecció perimètrica esdevé la col·locació de bastides metàl·liques modulars 
situades en el perímetre de l’edifici protegint del risc de caiguda alhora que facilita l’accés a les diferents plantes 
a través de la bastida. Aquestes bastides, per a ser eficaces per a aquesta funció, hauran de reunir les següents 
condicions bàsiques: 

hauran de cobrir, totalment, el perímetre de la planta que s’està construint. 
el muntatge de la bastida s’ha de fer prèviament als treballs d’encofrat, de manera que l’estructura de la 

bastida superi, com a mínim, el nivell de la planta de treball amb una alçada equivalent a la distància 
entre forjats. 

la separació respecte a l’estructura de l’edifici ha de ser la mínima possible per evitar l’existència de buits 
entre la bastida  i el perímetre del forjat. 

d- Protecció de buits horitzontals. 
S’haurà de protegir a la seva totalitat mitjançant la col·locació d’un dels següents elements esmentats en ordre 
de preferència: 
Malla electrosoldada : La xarxa electrosoldada de repartiment es perllongarà través dels buits en l’execució del 
mateix forjat. Si el projecte no preveu l’ús de la malla electrosoldada, els buits anteriors es protegiran cobrint-los 
amb la malla electrosoldada embeguda al formigó. 

Baranes : Baranes a 90 cm. d'alçada, amb barra intermèdia i entornpeu sustentat per muntants. És convenient 
emprar el guardacòs com a muntant de la barana. 
Barana modular : També es recomana  posat que se substituís l’anterior barana,  s’haurà de col·locar la barana 
modular assenyala en l’apartat c4) que estarà sustentada per guardacossos en forma de muntant. 
Xarxes tipus tennis plastificades: S’instal·laran de manera que la seva part superior disposi d’un tub quadrat al 
qual es clavarà per  donar-li la consistència reglamentària, aquest tub a la vegada serà subjectat per 
guardacossos a  cada 2,5 m. 

Altres consideracions 
En  les lloses de formigó, en el procés de ferrallat per evitar l'aixafament de les armadures  s’hauran de col·locar 
unes plataformes de circulació de 60 cm. d´ample, com a mínim. 
En cas que siguin encofrats unidireccionals amb biguetes prefabricades, s’haurà de circular de manera exclusiva a 
sobre de les bigues i biguetes, o sobre plataformes situades  amb aquesta finalitat. 
El transport d'armadures, encofrats, puntals, bigueria, sotaponts, i d'altres elements auxiliars per a la realització 
de l'estructura es realitzarà convenientment eslingat, recomanant que l’eslinga sigui de dos braços. 
Els operaris que realitzin la col·locació de les armadures hauran d'emprar casc de seguretat, guants de cuir, 
granota de treball, botes de cuir de seguretat, cinturó portaeines i cinturó de seguretat si en aquests treballs a 
desenvolupar s’hi presenta qualsevol  risc de caiguda a diferent nivell. 
No s’haurà d’utilitzar l’acer corrugat per fer-ne útils de treball o altres elements auxiliars. 
L’operari que realitzi l’abocada del formigó i el seu posterior vibrat haurà d’emprar casc de seguretat, guants de 
neoprè, granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.  
El treballador que condueixi l’abocada del formigó, a través de cubilot o bomba, haurà d’estar situat sobre una 
plataforma de treball, col·locada a la part alta de l’encofrat, de 60 cm d’amplada i barana de seguretat. 
Aquesta plataforma de treball pot estar sustentada per mènsules ancorades a l’encofrat o per una bastida 
tubular. 
El vibrador estarà protegit de doble aïllament, així com l’aparell convertidor de freqüència. 
Durant els processos de vibratge el treballador haurà d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de 
treball i botes de goma de seguretat de canya alta.  
El subministrament elèctric al convertidor del vibrador estarà convenientment aïllat, seguint  les instruccions del 
Reglament de Baixa Tensió. 
El desencofrat el realitzarà un operari que emprarà guants de cuir, casc de seguretat, granota de treball i botes 
de cuir. 
És prohibit de desencofrar amb la grua. 
Els motlles es retiraran i es netejaran, d’aquesta manera es mantindrà l’obra endreçada i neta. 
El quadre elèctric de zona haurà d’estar protegit per  evitar contactes elèctrics, sobreintensitats i curtcircuits, en 
conseqüència s’haurà de disposar del corresponent interruptor diferencial i dels respectius magnetotèrmics. 

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

- Escales de mà 
- Grup compressor i martell pneumàtic 
- Dúmpers de petita cilindrada 
- Planta de formigó 
- Bombatge de formigó 
- Serra circular 
- Armadura 
- Grúes i aparells elevadors 
- Passarel·les 
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Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 
els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar  l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat es troben constituïdes per:  

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

- Baranes modulars constituïdes per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central 
amb tub buit i a la  part central d’aquest mòdul es col·locarà un entramat de protecció constituït per una 
xarxa electrosoldada de 150x150mm. i un gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà 
sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

- Barana formada per xarxes tipus tennis plastificades. A la part superior disposa d’un tub quadrat que es 
clavetejarà a la xarxa, aquest tub a la vegada estarà subjectat per guardacossos cada 2,5m. 

- Xarxa electrosoldada de 150x150 mm.  i gruix de 6 mm. 
- Xarxes subjectes a màstils tipus forca: L’ancoratge del màstil es farà mitjançant caixetí o anella segons les 

característiques del forjat. En el cas de caixetí es procurarà realitzar la seva execució prenent com a 
distància mínima a la vorera del forjat, de 15 cm. Posat que es faci la subjecció amb anella, la mateixa 
tindrà preceptivament una longitud d’ancoratge mai inferior a la vora del forjat quedant la pota, així 
mateixa situada, a una distància mínima de 15 cm. de la vorera del forjat. La separació màxima entre 
màstils serà de cinc metres. La xarxa estarà formada per panys de 5x10 metres, de xarxa de 100x100 
mm. com a màxim i corda de 4 mm. com a mínim. La corda perimetral ha de ser de poliamida de 12 mm. 
com a mínim. 

- Xarxes horitzontals subjectes per mènsules: formades per un cargol de pressió i un tornapunta. La xarxa 
estarà formada per panys de 3x3 metres, de xarxa de poliamida de 100x100 mm., com a màxim, i corda 
de 4 mm. com a mínim. La corda perimetral ha de ser de poliamida de 12mm. com a mínim. La xarxa serà 
subjectada al forjat mitjançant anelles embegudes en  el procés de formigonat, separades 20 cm i 
empoltrant-se en el forjat 5 cm. com a  mínim. L’altre  extrem de la xarxa anirà agafada a la barra 
metàl·lica que es recolza en l’extrem de les mènsules contigües. Formant tot plegat un conjunt, de 
manera que quedi garantit el fre de la caiguda d’un treballador des d’una alçada de 6 metres com a 
màxim. 

- Bastides.  
- Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i  2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de 

gruix i 20 cm. d'ample.  
- Xarxa electrosoldada de 150x150 mm.  i gruix de 6 mm. 
- Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de 

gruix i 20 cm. d’ample. 

Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa assenyalada  
en  aquesta activitat:  

- Senyal d’advertència de càrrega suspesa. 
- Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 
els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
5.- Relació d’Equips de protecció individual. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

Treballs de  transport (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (molt especialment per les traginadores de trabuc ”dúmpers” de petita cilindrada). 

Treballs  amb encofrats(encofradors): 
- Cascos  de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de lona i cuir(tipus americà). 
- Granota de treball. 

Treballs  amb armadures(armadors): 
- Cascos  de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de lona i cuir(tipus americà). 
- Granota de treball. 

Treballs de formigonat i vibrat:    
- Cascos  de seguretat. 
- Botes de seguretat de goma de canya alta. 
- Guants de neoprè. 
- Granota de treball.  

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà  als treballadors dels 
mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora 
(Art. 7 RD 1627/1997). 

Els Equips de Protecció individual hauran de  complir en tot moment els requisits establerts en el RD 773/1997, 
del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes NE. 
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ESTRUCTURA DE FÀBRICA  

 
1.- Definició i descripció. 
 
1.1 Definició : 
Estructura vertical formada a base de peces (blocs de formigó, maons ceràmics), encarregada de rebre les 
càrregues i transmetre-les a nivells inferiors. 
 
1.2 Descripció : 
L'activitat de construcció dels tancaments cal planificar-la de manera que un cop desencofrada i neta la planta, es 

puguin iniciar aquestes tasques, ja que  així es minimitza el risc de caiguda a diferent nivell. 

El procés constructiu és repetitiu per a  cada planta, i normalment s' inicia a la planta baixa. 
La construcció del tancament base de maons es realitza en les següents fases : 

- col·locació d'aplomades, per a cercar la verticalitat i la  col·locació de regles. 
- senyalització a planta, mitjançant blavet, de la primera filada. 
- col·locació de la primera filada i successives, fins a l'alçada de les espatlles. 
- instal·lació d' una bastida de cavallets si es realitza des de l'interior, i si el tancament es realitza des de 

l'exterior s'adaptarà la plataforma de treball perquè estigui recolzada sobre la bastida, essent aquesta 
bastida tubular modular o bastida penjada; perquè la realització del treball es faci de manera ergonòmica 
i amb seguretat s'haurà de garantir el subministrament dels elements necessaris per a la seva 
construcció. Per aquest motiu s'ha de considerar un aplec previ de material a les respectives plantes. 
Aquest aplec del material que normalment es realitza amb els palets corresponents, s'elevarà a través de 
la grua; si encara s'està construint l'estructura, i si no n’hi hagués, a través del muntacàrregues auxiliat  
pels toros a la corresponent planta. Pel transport del material paletizat des del camió fins al 
muntacàrregues s'emprarà el carretó elevador. Posat que s'utilitzi la grua torre, el transport des del 
camió fins a les plantes es realitzarà amb la forquilla portapalet que es trobarà eslingada a la balda de la 
grua.  

 Per  a realitzar els tancaments de fàbrica de maó serà imprescindible considerar l'equip humà següent :  
- operadors de grua. 
- manobres. 
- operadors de carretó elevador. 

També esdevindrà necessari tenir present els mitjans auxiliars que facin falta per dur a terme la realització de la 
façana. 

- Maquinària: formigonera pastera, grua, traginadora de trabuc ”dúmper” de petita cilindrada pel 
transport auxiliar, serra de trepar, carretó elevador, toro, etc.  

- Estris: bastides de cavallets, bastides penjades, bastides de façana, forquilla portapalets,  eslingues, 
proteccions col·lectives , individuals, etc. 

- Eines manuals. 
- Presa provisional d'aigua:  s’instal·larà un muntant a la façana pel subministrament d’aigua a cadascuna 

de les plantes. 
- Es realitzarà una instal·lació elèctrica provisional a l'interior de l'edifici connectada a la presa  provisional 

general. 
  
2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació. 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha considerat en cada activitat només els Riscos més importants. I en la 
seva avaluació s’ha tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, 
considerant que la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 

 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció de la 
tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons 
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  

L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el seu 
cas, controlar  i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del  Risc 

1- Caigudes de  persones a diferent nivell ALTA  MOLT GREU CRÍTIC 

2- Caigudes de  persones al mateix nivell ALTA  GREU ELEVAT 

3-Caiguda d’objectes per desplom MÈDIA  MOLT GREU ELEVAT 

4-Caiguda d’objectes per manipulació BAIXA  LLEU ÍNFIM 

5-Caiguda d’objectes ALTA  GREU ELEVAT 

6-Trepitjades sobre objectes ALTA  GREU ELEVAT 

7-Cops contra objectes immòbils ALTA  LLEU MEDI 

8-Cops amb elements mòbils de màquines MÈDIA  GREU MEDI 

9-Cops amb objectes o eines MÈDIA  LLEU BAIX 

10-Projecció de fragments o partícules MÈDIA  LLEU BAIX 

13-Sobreesforços BAIXA  LLEU ÍNFIM 

16-Contactes elèctrics MÈDIA  GREU MEDI 

17-Inhalació o ingestió de substàncies nocives MÈDIA  LLEU BAIX 

18-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives  

MÈDIA LLEU BAIX 

26-O R: manipulació de materials abrasius ALTA LLEU  MEDI 

27-Malalties causades per agents químics MÈDIA  LLEU BAIX 

28-Malalties causades per agents físics MÈDIA  LLEU BAIX 

 
OBSERVACIONS : 
(8)      Risc causat pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar. 
(17)    Risc  causat per la inhalació de pols generat en el tall de material ceràmic amb la serra de trepar. 
(27)    Risc  causat pel  contacte de la pell amb el morter. 
(28)    Risc  causat pel soroll generat en el tall de material ceràmic amb la serra de trepar. 
 
3.- Norma de Seguretat 
POSADA A PUNT DE L’ OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT  
- Es garantirà el subministrament de material als diferents talls d’obra mitjançant el muntacàrregues de 

l’obra, o si no es disposa d’aquest, s’emprarà la grua torre. 
- Atesos els treballs que es desenvolupen  en  aquesta activitat de tancaments cal assegurar-se que ja es 

troben construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra restant.  

PROCÉS   
- El personal encarregat de la construcció de la façana haurà de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 

auxiliars necessaris per  realitzar la seva construcció  amb la major seguretat possible. 
- Per  evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall d’obra net, endreçat i il·luminat 

adequadament. 
- Per  evitar el risc de caiguda a diferent nivell es col·locarà la corresponent barana de seguretat en els 

perímetres i  es taparan els buits horitzontals. 
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- En cas que, per necessitats de construcció, no es pugui instal·lar la barana de seguretat, l’operari  exposat al 
risc de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el cinturó de seguretat convenientment ancorat. 

- El tall de l’obra s’ha de mantenir net de fangs o d'altres substàncies pastoses  per evitar així relliscades. 
- S’haurà d’evitar la presència de material a la vora dels perímetres i es vetllarà  per la correcta instal·lació  

dels entornpeus a les baranes de seguretat, per evitar la caiguda d’objectes.  
- En la manipulació dels materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops,  ferides i 

erosions.  
- En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus dintre dels elements mòbils, i en 

especial es vetllarà per no posar el peu sota del palet. 
- Amb la finalitat d’evitar lumbàlgies es procurarà que el transport manual de material no sobrepassi el pes de 

30 Kg. 
- Es vetllarà en tot moment per la qualitat òptima dels aïllaments, així com per la correcta disposició  dels 

interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
- Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 

cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat, si  aquests 
treballs a desenvolupar presenten  qualsevol risc  de caiguda a diferent nivell. 

ELEMENTS AUXILIARS 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat, 
tot  complint amb la normativa de seguretat especificada en: 

- Escales de mà 
- Dúmpers de petita cilindrada 
- Grúes i aparells elevadors 
- Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo" 
- Carretó elevador 
- Transpalet manual: carretó manual 
- Formigonera pastera 
- Bastida penjada 
- Bastida de borriquetes 

Sempre que les condicions de treball així ho exigeixin s’empraran d’altres elements de protecció, que es 
col·locaran en l’obra atenent els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
4. - Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
Les proteccions col·lectives citades en les normes de seguretat es troben constituïdes per :  
- Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermitja i sòcol. L’alçada de la barana  

serà de 90 cm, i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruixària i 10 cm d’alçada. Els muntants 
(guardacossos) hauran d'estar situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim. 

- Baranes modulars constituïdes per una carcassa perimetral de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb 
tub buit, i en la part central d’aquest mòdul es col·locarà un entramat de protecció constituït per una malla 
electrosoldada de 150x150mm. i un gruix de ferro de 6mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per 
un guardacòs en forma de muntant. 

- Barana formada per xarxes tipus tennis plastificada. En la part superior disposa d’un tub quadrat que es 
clavatejarà a la xarxa; aquest tub al mateix temps estarà subjectat per guardacossos cada 2,5m. 

- Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm. 
- Bastides de façanes.  
- Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de 

gruixària i 20 cm. d'amplària. 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, en conformitat amb la normativa 
assenyalada en aquesta activitat : 

- Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d'advertència de risc elèctric. 
- Senyal d'advertència de risc d’incendis. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran en l’obra tot  
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut 
que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art.7 RD 1627/1997). 
 
5.- Relació d'Equips de protecció  individual. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:   

- Treballs de transport (conductors): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment  per a les traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada). 

Per als treballs del ram de paleta: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona. 
- Guants de goma (neoprè) si es manipula els morters. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si cal. 
- Mascareta amb filtre antipols, si es manipula  la màquina de trepar. 
- Ulleres antiimpacte, si es manipula  la màquina de trepar. 

 Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionata als 
treballadors , reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

 Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts en el RD 773/1997, 
del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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COBERTES 

 
1.- Introducció. 
 
1.1 Definició: 
Conjunt constructiu format per tota una sèrie d’elements que, col·locats en la part exterior d’un edifici el 
cobreixen i el protegeixen de les inclemències del temps. 
  
1.2 Tipus de cobertes: 
Cobertes planes:    

- transitables. 
- no transitables. 

Cobertes inclinades:  
- de fibrociment.  
- galvanitzades. 
- aliatges lleugers. 
- pissarra.  
- sintètics. 
- teula. 
- xapa. 

Llanternes.   
  
1.3 Observacions generals: 
Una vegada s’hagi finalitzat l’estructura es construirà la coberta, amb l’objectiu d’evitar les humitats per filtració 
o per condensació, a part de proporcionar un cert grau  d’aïllament. 

S’haurà de considerar una previsió d’accés a la coberta. 

S’haurà de preveure l’aplec de materials necessaris per a la realització de la coberta, amb aquesta finalitat es farà 
ús dels sistemes d'elevació tenint en compte que es recomana, un cop realitzat aquest aplec, cal iniciar el 
desmuntatge de la grua i enllestir el muntatge del muntacàrregues. El muntacàrregues pot arribar fins al forjat de 
la coberta. 

Si atenent a  les característiques de l’obra no s’ha previst l’ús del muntacàrregues es pot instal·lar en el forjat de 
la coberta una Grueta (maquinillo) que ajudarà a enllestir les elevacions del material necessari. La instal·lació de 
la grueta s’haurà de realitzar de manera que quedi garantitzada la seva estabilitat, respectant en cada moment la 
capacitat màxima d’elevació, estipulada en la seva placa de característiques. 

En la construcció de la coberta només s’ha de desmuntar les proteccions col·lectives en el lloc on s’estigui 
realitzant aquesta.  

S’ha de considerar, abans d'iniciar aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les cerques perimetrals de 
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d'higiene i benestar, tanmateix, 
les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
 
 
 
 
 
 
 
 

COBERTES PLANES 

 
1.- Definició i descripció 
 
1.1 Definició: 
Conjunt constructiu amb petits pendents (aproximadament inferiors al 5%), que inclouen una làmina totalment 
impermeable i flexible, amb juntes també impermeables, per  facilitar el vessament de l’aigua.  
 
1.2 Descripció: 
La coberta plana es construeix sobre l’últim forjat, que li serveix de suport. Generalment, aquest forjat ha estat 
construït igual que la resta. Hauran de ser accessibles pel manteniment. 

Les cobertes planes poden tenir cambra de ventilació. 

Les fases principals de la construcció d’una coberta plana són : 
- la formació dels pendents. 
- aïllament i impermeabilització. 
- L'acabat. 

El sistema utilitzat per a la formació dels pendents dependrà del tipus de coberta, es poden realitzar amb envanet de 
sostremort i solera, o bé mitjançant altres procediments més actuals, com per exemple l’ús de formigó cel·lular, 
argiles expandides, perlita, arlita,etc. 

La impermeabilització es pot aconseguir mitjançant : 
- Teles asfàltiques, aquestes làmines es solapen soldant-se en calent. 
- Làmines butíliques, la unió es realitza amb coles que actuen com adhesiu. 
- O recs asfàltics, formant una pel·lícula impermeable aplicada "“in situ"”. 

L’acabat té la funció de protegir la impermeabilització. Es pot realitzar amb rajoles comunes o rajoles, etc., si ha de 
ser transitable o amb grava, i teles autoprotegides si no ho ha de ser. 

Segons els paràmetres constructius anteriorment esmentats podem distingir diferents tipus de cobertes planes : 
- Terrat a la catalana: consisteix a fer una solera, tan deslligada com sigui possible de les parets laterals, 

sustentada sobre envanets transversals a l’embigat, formant una cambra d’aire. 
- Coberta convencional: 
- Coberta invertida: coberta no trepitjable que té l’aïllament tèrmic col·locat a l’exterior de la cara superior 

de la làmina impermeable, per  protegir-la dels canvis tèrmics. 

Per a realitzar estructures de formigó armat serà imprescindible considerar l’equip humà  següent: 
- Operaris d’abocada del formigó cel·lular. 
- Operaris per al bombeig del formigó. 
- Operadors de grua. 
- Paletes. 

També serà necessari tenir present els mitjans auxiliars necessaris per  dur a terme la realització de l’estructura : 
- Maquinària:  camió formigonera, grua, traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada pel transport 

auxiliar,  bomba de formigó, etc. 
- Estris: bastides de cavallets, bastida de façana, proteccions col·lectives i personals, etc. 
- Eines manuals. 
- Preses provisionals d’aigua i electricitat.  
- Instal·lacions d’higiene i benestar. 
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2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació. 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha considerat a cada activitat només els Riscos més importants. I en la 
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció de la 
tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons 
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el seu 
cas, controlar  i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del  
Risc 

 1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.                       ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

 2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.                     ALTA GREU ELEVAT 

 4.-Caiguda d’objectes per manipulació.                    MÈDIA LLEU BAIX 

 5.-Caiguda d’objectes.                                                ALTA GREU ELEVAT 

 9.-Cops amb objectes o eines.                      BAIXA LLEU ÍNFIM 

11.-Atrapaments per o entre objectes.               BAIXA GREU BAIX 

15.-Contactes tèrmics.                                      MÈDIA GREU MEDI 

16.-Contactes elèctrics MEDIA GREU MEDI 

18.-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives   

MÈDIA LLEU BAIX 

19.-Exposició a radiacions.                                    BAIXA LLEU ÍNFIM 

20.-Explosions.                                                        BAIXA MOLT  GREU MEDI 

21.-Incendis.                                                                BAIXA GREU BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.          BAIXA LLEU ÍNFIMI 

27.-Malalties causades per agents quimics BAIXA LLEU ÏNFIM 

28.-Malalties causades per agents físics.          BAIXA GREU BAIX 

 
OBSERVACIONS : 
(8)      Risc a causa del  bombament de formigó “cop d’ariet”. 
(15  I 19)    Risc específic a causa de la manipulació del calefactor per unir làmines asfàltiques. 
(28)    Risc causat per radiacions d’infraroigs. 
 
3.- Norma de Seguretat 
POSADA A  PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR  AQUESTA ACTIVITAT 
- El muntacàrregues de l’obra es perllongarà per donar servei a la planta coberta, o quan no se’n tingui, 

s’emprarà la grua torre tenint en compte que la ploma passi 3 metres, com a mínim, per sobre de la cota 
més alta de la coberta. 

- Donats els treballs que es desenvolupen en l’activitat de la construcció de la coberta s’haurà d’assegurar que 
ja es troben construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra restant.  

 

PROCÉS   
- El personal encarregat de la construcció de la coberta haurà de conèixer els riscos específics de l’ús dels 

mitjans auxiliars necessaris per realitzar la construcció de la coberta amb la major seguretat que sigui  
possible. 

- S’hauran de tenir presents les proteccions necessàries per evitar riscos de caigudes a diferent nivell durant 
la construcció de la coberta: 

Protecció dels buits perimetrals. 
- En primer lloc s’haurà de procurar construir, quan abans millor, si es troba  definit en el projecte, l’ampit 

perimetral. 
- Posat que aquesta coberta no tingués ampit, s’hauran d’instal·lar en tot el perímetre del forjat de la coberta 

les corresponents baranes de seguretat. 
- Posat que fos totalment impossible anul·lar el risc de caiguda amb els elements constructius o mitjançant 

baranes de seguretat, es recorrerà a cables fiadors lligats a punts forts de la llimatesa, per a l’ancoratge del 
mosquetó del cinturó de seguretat. 

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

- Bastida de façana: posat que la construcció de l’edifici s’hagi realitzat mitjançant la col·locació d’una bastida 
de façana es procurarà augmentar en un mòdul el mateix amb la finalitat d’anul·lar el risc de caiguda a 
diferents nivells i per facilitar l’accés a aquesta planta des  de la mateixa bastida. En la coronació d’aquestes 
bastides s’establirà una plataforma quallada de taulons en tota la seva amplada complementant-se alhora 
amb  una barana de seguretat que sobrepassi 90 cm. la cota del perímetre de la coberta. 

Protecció dels buits del forjat horitzontal. 
S’haurà de protegir la seva totalitat mitjançant la col·locació d’un  dels següents elements esmentats a 
continuació: 

- Malla electrosoldada: la xarxa de repartiment es perllongarà a través dels forats a l'execució del mateix 
forjat. Posat que el projecte no comtepli l’ús de la malla electrosoldada, aquests buits es protegiran 
cobrint-los amb una  malla electrosoldada embeguda al  formigó. 

- Tapes de fusta: els forats es taparan amb fusta i al posat que hi hagi llosa de formigó és clavetejarà a la 
mateixa. 

- Baranes: Baranes a 90 cm. d’alçada, amb barra intermèdia i entornpeu sustentat per muntants. Es 
convenient emprar el guardacòs (cargols) com muntant de la barana. 

- Per  evitar el risc de caiguda d’objectes a les elevacions de material al terrat es realitzarà mitjançant 
bateas (plataformes d’hissat). Així com el material ceràmic que s’empri s’hissarà  convenientment lligat o 
encintat al corresponent palet. 

- Es suspendran els treballs  al terrat quan la velocitat del vent sigui superior a 60 Km/h, per  prevenir del 
risc de caiguda d’objectes i persones. 

- En el cas que es treballi a la coberta, i hi hagi la presència d‘una línia elèctrica d’alta tensió no es 
treballarà a la coberta sense respectar la distància de seguretat; davant de la impossibilitat de respectar 
aquesta distància, serà necessari demanar a la companyia el tall del corrent elèctric per aquesta línia 
mentre es realitzen aquests treballs.  

- Els rotllos de tela asfàltica es repartiran uniformement per evitar sobrecàrregues, calçats per evitar que 
rodin per l’efecte del vent, aniran ordenats  per zones de treball per facilitar la seva  manipulació. 

- Els recipients que transportin líquids de segellaments (betums, asfalts, morters, silicones) s’ompliran de 
tal manera que no es produeixin vessaments innecessaris. 

- Les bombones de gas butà es mantindran en posició vertical, lligades al carret portabombolles i a 
l’ombra, evitant la seva exposició al sol. 

- L’accés a la coberta amb l’escala de mà no es practicarà en buits inferiors a 50x70 cm. Sobrepassant 
l’escala en 1 metre l’alçada a guardar. 

- El formigó de formació de pendents (o formigó cel·lular, o alleugerit, etc.) es servirà a coberta amb el 
cubilet de la grua torre o, si no n’hi ha mitjançant bombeig. 

- S’establiran "camins de circulació" sobre les zones de procés de fraguat o enduriment d’una amplada de 
60cms . 
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- Les planxes de polistirè es tallaran sobre banc i només seran admesos talls sobre el terra per realitzar els 
petits ajusts. 

- Hi haurà una zona d’emmagatzematge habilitada per a productes bituminosos i inflamables, i en aquesta 
zona hi haurà un extintor de pols química seca. 

- Si l’aplec de les bombones es realitza dintre d’un espai tancat cal garantir la seva ventilació. 
- S’instal·laran senyals de perills d’incendis. 
- L’hissat de la grava de remat de la coberta es realitzarà sobre plataformes emplintades. És prohibit 

d’omplir les plataformes per a evitar  d’aquesta manera vessaments innecessaris. 
- Les plataformes d’hissat de grava es governaran mitjançant cordes i mai directament amb les mans o el 

cos. 
- La grava es dipositarà sobre la coberta per al seu batec i anivellació, tot i evitant sobrecàrregues puntuals 

sobre el forjat. 
- El material de coberta (teules, pissarres, etc.) s’hissarà sobre plataformes emplintades, segons són 

enviades pels fabricants, perfectament apilonats i anivellats els paquets i lligats tot el conjunt a la 
plataforma d’hissat. Es repartiran per la coberta evitant sobrecàrregues puntuals sobre el forjat. 

- A cada moment la coberta es mantindrà neta i ordenada, amb aquesta finalitat, els plàstics, cartrons, 
papers i fleixos procedents dels diversos empaquetats es recolliran immediatament després d’obrir els 
paquets per a la seva posterior evacuació. 

- Els operaris que realitzin la construcció de la coberta hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir, 
granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat. 

- El quadre elèctric de zona haurà d’estar protegit per evitar contactes elèctrics, sobreintensitats i 
curtcircuits, així mateix, s’haurà de disposar del corresponent interruptor diferencial i els respectius 
magnetotèrmics.  

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

- Escales de mà 
- Grúes i aparells elevadors 
- Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo" 
- Carretó elevador 
- Transpalet manual: carretó manual 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 
els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar  l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituïdes per :  

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu de fusta, 
subjectats a un muntant que podrà estar format per un cargol de pressió o un tub embegut al forjat o 
una fusta  convenientment clavetejada a la cantonada del forjat. L’alçada de la barana  serà de 90 cm., i 
el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d'alçada. Els muntants hauran d’estar 
situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim. 

- Barana formada per xarxes tipus tennis plastificades. La part superior disposa d’un tub quadrat que es 
clavetejarà a la xarxa, aquest tub alhora estarà subjectat per guardacossos cada 2,5m. 

- Tapes de fusta: es taparan els forats amb fusta i posat que hi hagi llosa de formigó es clavetejarà a la 
mateixa.  

- Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm. 
- Bastides.  

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

Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa assenyalada  
en  aquesta activitat :  

- Senyal d’advertència de càrrega suspesa. 
- Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal d’advertència de risc d’incendi. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra seguint 
els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).  
 
5.- Relació d’Equips de protecció individual. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

Treballs de  transport (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (molt especialment per a la traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada). 

Treballs  amb formigonat: 
- Cascos  de seguretat de goma de canya lata. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de neoprè. 
- Granota de treball. 

Per a treballs  amb l’encenedor de segellament: 
- Cascos  de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 

Pel ram de paleta:    
- Cascos  de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Granota de treball.  
- Botes de seguretat de goma de canya alta. 
- Cinturó de seguretat, si calgués. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionats  als 
treballadors dels mateixos. Els Equips de Protecció individual s’hauran de  complir a cada moment els requisits 
establerts. 
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COBERTES INCLINADES 

 
1.- Definició i descripció. 
 
1.1 Definició: 
Conjunt constructiu constituït per una sèrie d’elements disposats a la part superior de l’estructura amb una 
pendent superior al 5% per facilitar l’evacuació de l’aigua. 
 
1.2 Descripció: 
La coberta inclinada es construeix sobre un suport inclinat, que pot ser: 

- un forjat de formigó que segueixi la pendent de la coberta. 
- un tauló format per dues capes de rajola comuna, encadellats ceràmics, tauló de fusta, etc. sustentats 

per envanets de sostremort ,cerres, etc. 
- un entramat de llistons de fusta. 
- la pendent. 
- la forma de la peça bàsica. 
- la fixació. 
- la permeabilitat. 

Segons els paràmetres constructius anteriorment citats podem distingir diferents tipus de cobertes inclinades: 
- teula: Que combina una certa porositat amb un hàbil disseny geomètric. Col·locada en sec, ha de tenir 

poca pendent per aguantar-se i per aquest motiu s’ha d’encobrir força. Si s’agafa amb morter, requereix 
pendents entre el 20% (15 cm. d’encobriment) i el 50% (7 cm.). Si emprem fixacions metàl·liques, es 
poden augmentar les pendents i disminuir així l’encobriment. 

- pissarra: és un material més impermeable però amb la impossibilitat de generar formes geomètriques 
adequades, per aquest motiu requereix un doble cobriment i una pendent no inferior al 50%. 

- sintètiques(fibrociment, PVC, fibra de vidre, etc.): són làmines planes o ondulades impermeables que 
permeten gran variabilitat de pendents. 

- galvanitzades, aleaccions lleugeres i xapa: són làmines metàl·liques, de zinc, coure o plom que són 
totalment impermeables i amb la possibilitat de fer tot tipus d’encobriment presenten una variabilitat 
entre un 5% i 90º. 

Per realitzar les cobertes inclinades serà imprescindible considerar el següent equip humà : 
- Gruistes. 
- Paletes. 

També serà imprescindible tenir els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de l’ estructura: 
- Maquinària: formigonera, grua, de petita cilindrada, traginadora de trabuc “dumper”,per al transport 

auxiliar, etc. 
- Estris: bastides de façana, proteccions col·lectives i individuals, etc. 
- Eines manuals. 
- Preses provisionals d’aigua i electricitat. 
- Instal·lacions d’higiene i benestar. 

 
2.- Relació de Riscos i la seva avaluació. 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha considerat a cada activitat només els Riscos més importants. I en la 
sevaavaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, 
considerantque la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalmentesperada de la materialització del Risc. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció de 
latecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons 
disposal’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre. 

L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el seu 
cas,controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del  
Risc 

 1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.                       ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

 2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.                     ALTA GREU ELEVAT 

 4.-Caiguda d’objectes per manipulació.                    MÈDIA LLEU BAIX 

 5.-Caiguda d’objectes.                       ALTA GREU ELEVAT 

 6.- Trepitjades sobre objectes                          BAIXA LLEU BAIX 

 9.- Cops amb objectes o eines.           BAIXA LLEU ÍNFIM 

10.- Projecció de fragments o partícules            BAIXA LLEU ÍNFIM 

11.- Atrapaments per o entre objectes.     BAIXA GREU BAIX 

13.- Sobreesforços           BAIXA GREU BAIX 

15.- Contactes tèrmics.                                      BAIXA GREU BAIX 

16.-Contactes elèctrics MÈDIA GREU MEDI 

18.- Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives  

MÈDIA LLEU BAIX 

21.-Incendis.                                                                BAIXA GREU BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.          ALTA LLEU MEDI 

27.-Malalties causades per agents quimics MÈDIA LLEU BAIX 

28.-Malalties causades per agents físics.          MÈDIA LLEU BAIX 

 
3.- Norma de Seguretat 
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
El muntacàrregues de l’obra es perllongarà per donar servei a la planta coberta, o quan no se’n tingui, s’emprarà 
la grua torre tenint present que la ploma passi 3 metres, com a mínim, per sobre de la cota més alta de la 
coberta. 
Atès els treballs que es desenvolupen en l’activitat de la construcció de la coberta s’haurà d’assegurar que ja es 
trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’ obra restant. 

PROCÉS 
El personal encarregat de la construcció de la coberta haurà de conèixer els riscos específics en l’ús dels mitjans 
auxiliars necessaris per realitzar la construcció de la coberta amb la major seguretat possible. 
S'haurà de tenir present les proteccions necessàries per evitar riscos de caigudes a diferent nivell durant la 
construcció de la coberta : 

Protecció dels buits perimetrals. 
- En primer lloc s’haurà de procurar construir, quan abans millor, si es troba definit en el projecte, l’ampit 

perimetral. 
- Posat que aquesta coberta no tingués ampit, s’haurà d’instal·lar en tot el perímetre del forjat de la coberta 

les corresponents baranes de seguretat. 
- En cas que fos totalment impossible anul·lar el risc de caiguda amb els elements constructius o mitjançant 

baranes de seguretat, es recorrerà a cables fiadors lligats a punts forts de la carenera, per a l’ancoratge del 
mosquetó del cinturó de seguretat. 
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- També es pot considerar la construcció de marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres 
agafades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. d’amplada. 

- O una bastida de façana : posat que a la construcció de l’edifici s’hagi realitzat mitjançant la col·locació 
d’una bastida de façana es procurarà augmentar en un mòdul el mateix, amb la finalitat d’anul·lar el risc de 
caiguda a diferents nivells i per facilitar l’accés a aquesta planta des de la mateixa bastida. En la coronació 
d’aquestes bastides s’establirà una plataforma quallada de taulons en tota la seva amplada complementant- 
se alhora amb una barana de seguretat que sobrepassi 90 cm. la cota del perímetre de la coberta, i l’accés a 
aquesta plataforma s’haurà de fer a partir de les escales de la bastida. 

Protecció dels buits del forjat horitzontal. 
- S’haurà de protegir la seva totalitat mitjançant la col·locació d’un dels següents elements citats a 

continuació: 
- Malla electrosoldada: l’armadura de repartiment es perllongarà a través dels forats en l’execució del 

mateix forjat. Posat que, el projecte no prevegi l’ús de la malla electrosoldada, aquests buits es 
protegiran cobrint- los amb una malla electrosoldada embeguda al formigó. 

- Tapes de fusta: els forats es taparan amb fusta i en cas que hi hagi llosa de formigó és clavetejarà a la 
mateixa. 

- Per evitar el risc de caiguda d’objectes en les elevacions de material al terrat es realitzarà mitjançant Batea 
(plataformes d’hissat). Així com el material ceràmic que s’empri s’hissarà convenientment lligats o encintats 
en el corresponent palet. 

- Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o faci vent (superior a 50 Km/h), en aquest cas es retiraran els 
materials i les eines que pugin desprendre’s. 

- Posat que es treballi a la coberta i hi hagi la presència d‘una línia elèctrica d’alta tensió, no es treballarà en la 
coberta sense respectar la distància de seguretat. Davant de la impossibilitat de respectar aquesta distància, 
serà necessari demanar a la companyia el tall del corrent elèctric per aquesta línia mentre es realitzen 
aquests treballs. 

- L’accés a la coberta amb escala de mà no es practicarà en buits inferiors a 50x70 cm. Sobrepassant l’escala 1 
metre l’alçada a guardar. 

- La comunicació i les circulacions necessàries sobre la coberta inclinada es resoldrà mitjançant passarel·les de 
60 cm. d’amplària. 

- Les planxes de poliester es tallaran sobre banc i només seran admesos talls sobre el terra per realitzar els 
petits ajusts. 

- Els llistons de fusta de recepció de teula, pissarra, etc. S’hissaran de manera ordenada per paquets 
d’utilització immediata. 

- Les xapes i plafons hauran de ser manipulats, com a mínim, per dos homes. 
- L’estès i la rebuda dels careners i baberos de plom, entre plans inclinats, s’executarà per treballadors 

subjectes amb el cinturó de seguretat als cables d’acer estesos entre punts forts de l’estructura. 
- Els recipients que transportin líquids de segellaments (betums, asfalts, morters, silicones) s’omplirà de tal 

manera que no es produeixin vessaments innecessaris. 
- Els rotllos de tela asfàltica es repartiran uniformement per evitar sobrecàrregues, calçats per evitar que 

rodin per l’efecte del vent, aniran ordenats per zones de treball per a facilitar la seva manipulació. 
- Hi haurà una zona d’emmagatzemament habilitada per a productes bituminosos i inflamables, en aquesta 

zona també hi haurà un extintor de pols química seca. 
- Es procurarà que les bombones de gas estiguin sobre una superfície horitzontal. 
- Si l’aplec de les bombones es realitza dintre d’ un espai tancat, cal garantir la seva ventilació. 
- Es vetllarà a cada moment, per l’estat de les mànegues d’alimentació de gas dels encenedors de 

segellament. 
- S’ instal·laran els senyals de perills d’incendis. 
- El material de coberta (teules, pissarres, etc.) s’hissaran sobre plataformes emplintades, segons són 

enviades pels fabricants, perfectament apilonats i anivellats els paquets i lligats tot el conjunt a la 
plataforma d’hissat. Es repartiran per la coberta evitant sobrecàrregues puntuals sobre el forjat. 

- A cada moment la coberta es mantindrà neta i ordenada, amb aquesta finalitat, els plàstics, cartrons, papers 
i fleixos procedents dels diversos empaquetats es recolliran immediatament després d’obrir els paquets per 
a la seva posterior evacuació. 

- Els operaris que realitzin la construcció de la coberta deuran emprar casc de seguretat, guants de cuiro, 
granota de treball, botes de cuiro de seguretat i cinturó de seguretat. 

- El quadre elèctric de zona haurà d'estar protegit per evitar contactes elèctrics, sobre intensitats i curts 
circuits, així mateix s’haurà de disposar del corresponent interruptor diferencial i els respectius 
magnetotèrmics. 

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

- Escales de mà 
- Grúes i aparells elevadors 
- Grueta o Cabrestant mecànic 
- Carretó elevador 

Sempre que les condicions de treball exigeixen d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra seguint 
els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituïdes per: 
- Baranes de seguretat formades per passamans, barra intermèdia i entornpeu de fusta, subjectes a un 

muntant que pot estar format per un cargol de pressió o un tub embegut al forjat o una fusta 
convenientment clavetejada al cantó del forjat. L’alçada de la barana serà de 90 cm., i el passamà haurà de 
tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d'alçada. Els muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre 
ells com a distància màxima. 

- Tapes de fusta: Es taparan els forats amb fusta i en el cas que hi hagi llosa de formigó, aquests es clavaran a 
ella. 

- Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm. 
- Bastides. 
- Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix 

i 20 cm. d'ample. 
- Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa 

assenyalada en aquesta activitat: 
- Senyal d’advertència de càrrega sospesa. 
- Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d'advertència de risc elèctric. 
- Senyal d'advertència de risc d’incendis. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
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Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, aquests es col·locaran en l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut 
que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
5.- Relació d’Equips de protecció individual. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment per a la traginadora de trabuc de petita cilindrada o “dúmper”). 

Pels treballs amb l’encenedor de segellament : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 

 Pels treballs del ram de paleta : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si s’escau. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà els 

treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD 773/1997, del 
30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TANCAMENTS EXTERIORS 

 
1.- Introducció. 
 
1.1 Definició: 
Element constructiu que tanca i limita lateralment l’edifici. 
 
1.2 Tipus de tancaments exteriors : 
Façanes de fàbrica :   

- blocs.  
- maons: 

- obra vista. 
- revestit. 
- acabats penjats. 

- vidre. 

 Façanes prefabricades :   
- tancament cortina.  
- plafons pesats de formigó.  
- plafons lleugers. 

  
1.3 Observacions generals : 
La construcció dels tancaments exteriors s' haurà de realitzar un cop s´hagi finalitzat el forjat corresponent, per 
això haurà de considerar-se, en primer lloc, l’aplec del material a  les respectives plantes per a la confecció 
d'aquest tancament. 

Segons criteris d'eficàcia i seguretat,  l’empresa constructora haurà de considerar una previsió d'elements 
auxiliars, com bastides penjades i/o bastides de façana, plataformes elevadores, etc. 

En la construcció del corresponent tancament només s’hauran de desmuntar les proteccions col·lectives al lloc 
on s'estigui construint.  

En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical dels materials es preveurà que estigui instal·lat el 
muntacàrregues, les guies del qual estaran perfectament ancorades a l'estructura de l'edifici, segons criteris 
d'eficàcia i eficiència respecte a d’altres aparells elevadors. També es pot considerar el desmuntatge de la grua 
torre si no s’ha previst cap elevació de pes superiors a la capacitat dels corresponents muntacàrregues, i tenint 
present que en casos puntuals es pot recórrer a la grua mòbil. 

A causa de la construcció dels tancaments, cal garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant  
punts de llum, la potència dels quals serà d’una intensitat lumínica mitjana de 100 lux. 

Cal assegurar-se, abans d'iniciar aquesta activitat, que ja s'hagin instal·lat les tanques perimetrals de limitació del 
solar per  evitar l'entrada de personal aliè a l' obra; les instal·lacions d' higiene i benestar, tanmateix, les preses 
provisionals de obra (aigua i electricitat). 
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FÀBRICA DE  MAÓ  

 
1.- Definició i descripció. 
 
1.1 Definició : 
Tancament construït amb maons ceràmics per garantir l'aïllament tèrmic i acústic. 
 
1.2 Descripció : 
L'activitat de construcció dels tancaments cal planificar-la de manera que un cop desencofrada i neta la planta, es 
puguin iniciar aquestes tasques, ja que  així es minimitza el risc de caiguda a diferent nivell. 

El procés constructiu és repetitiu per a  cada planta, i normalment s' inicia a la planta baixa. 
La construcció del tancament base de maons es realitza en les següents fases : 

- col·locació d'aplomades, per a cercar la verticalitat i la  col·locació de regles. 
- senyalització a planta, mitjançant blavet, de la primera filada. 
- col·locació de la primera filada i successives, fins a l'alçada de les espatlles. 
- instal·lació d' una bastida de cavallets si es realitza des de l'interior, i si el tancament es realitza des de 

l'exterior s'adaptarà la plataforma de treball perquè estigui recolzada sobre la bastida, essent aquesta 
bastida tubular modular o bastida penjada; perquè la realització del treball es faci de manera ergonòmica 
i amb seguretat s'haurà de garantir el subministrament dels elements necessaris per a la seva 
construcció. Per aquest motiu s'ha de considerar un aplec previ de material a les respectives plantes. 
Aquest aplec del material que normalment es realitza amb els palets corresponents, s'elevarà a través de 
la grua; si encara s'està construint l'estructura, i si no n’hi hagués, a través del muntacàrregues auxiliat  
pels toros a la corresponent planta. Pel transport del material paletizat des del camió fins al 
muntacàrregues s'emprarà el carretó elevador. Posat que s'utilitzi la grua torre, el transport des del 
camió fins a les plantes es realitzarà amb la forquilla portapalet que es trobarà eslingada a la balda de la 
grua.  

 Per  a realitzar els tancaments de fàbrica de maó serà imprescindible considerar l'equip humà següent :  
- operadors de grua. 
- manobres. 
- operadors de carretó elevador. 

També esdevindrà necessari tenir present els mitjans auxiliars que facin falta per dur a terme la realització de la 
façana. 

- Maquinària: formigonera pastera, grua, traginadora de trabuc ”dúmper” de petita cilindrada pel 
transport auxiliar, serra de trepar, carretó elevador, toro, etc.  

- Estris: bastides de cavallets, bastides penjades, bastides de façana, forquilla portapalets,  eslingues, 
proteccions col·lectives , individuals, etc. 

- Eines manuals. 
- Presa provisional d'aigua:  s’instal·larà un muntant a la façana pel subministrament d’aigua a cadascuna 

de les plantes. 
- Es realitzarà una instal·lació elèctrica provisional a l'interior de l'edifici connectada a la presa  provisional 

general. 
  
2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació. 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha considerat en cada activitat només els Riscos més importants. I en la 
seva avaluació s’ha tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, 
considerant que la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció de la 
tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons 
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  

L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el seu 
cas, controlar  i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del  Risc 

1- Caigudes de  persones a diferent nivell ALTA  MOLT GREU CRÍTIC 

2- Caigudes de  persones al mateix nivell ALTA  GREU ELEVAT 

3-Caiguda d’objectes per desplom MÈDIA  MOLT GREU ELEVAT 

4-Caiguda d’objectes per manipulació BAIXA  LLEU ÍNFIM 

5-Caiguda d’objectes ALTA  GREU ELEVAT 

6-Trepitjades sobre objectes ALTA  GREU ELEVAT 

7-Cops contra objectes immòbils ALTA  LLEU MEDI 

8-Cops amb elements mòbils de màquines MÈDIA  GREU MEDI 

9-Cops amb objectes o eines MÈDIA  LLEU BAIX 

10-Projecció de fragments o partícules MÈDIA  LLEU BAIX 

13-Sobreesforços BAIXA  LLEU ÍNFIM 

16-Contactes elèctrics MÈDIA  GREU MEDI 

17-Inhalació o ingestió de substàncies nocives MÈDIA  LLEU BAIX 

18-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives  

MÈDIA LLEU BAIX 

26-O R: manipulació de materials abrasius ALTA LLEU  MEDI 

27-Malalties causades per agents químics MÈDIA  LLEU BAIX 

28-Malalties causades per agents físics MÈDIA  LLEU BAIX 

 
OBSERVACIONS : 
(8)      Risc causat pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar. 
(17)    Risc  causat per la inhalació de pols generat en el tall de material ceràmic amb la serra de trepar. 
(27)    Risc  causat pel  contacte de la pell amb el morter. 
(28)    Risc  causat pel soroll generat en el tall de material ceràmic amb la serra de trepar. 
 
3.- Norma de Seguretat 
POSADA A PUNT DE L’ OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT  
- Es garantirà el subministrament de material als diferents talls d’obra mitjançant el muntacàrregues de 

l’obra, o si no es disposa d’aquest, s’emprarà la grua torre. 
- Atesos els treballs que es desenvolupen  en  aquesta activitat de tancaments cal assegurar-se que ja es 

troben construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra restant.  

PROCÉS   
- El personal encarregat de la construcció de la façana haurà de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 

auxiliars necessaris per  realitzar la seva construcció  amb la major seguretat possible. 
- Per  evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall d’obra net, endreçat i il·luminat 

adequadament. 
- Per  evitar el risc de caiguda a diferent nivell es col·locarà la corresponent barana de seguretat en els 

perímetres i  es taparan els buits horitzontals. 
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- En cas que, per necessitats de construcció, no es pugui instal·lar la barana de seguretat, l’operari  exposat al 
risc de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el cinturó de seguretat convenientment ancorat. 

- El tall de l’obra s’ha de mantenir net de fangs o d'altres substàncies pastoses  per evitar així relliscades. 
- S’haurà d’evitar la presència de material a la vora dels perímetres i es vetllarà  per la correcta instal·lació  

dels entornpeus a les baranes de seguretat, per evitar la caiguda d’objectes.  
- En la manipulació dels materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops,  ferides i 

erosions.  
- En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus dintre dels elements mòbils, i en 

especial es vetllarà per no posar el peu sota del palet. 
- Amb la finalitat d’evitar lumbàlgies es procurarà que el transport manual de material no sobrepassi el pes de 

30 Kg. 
- Es vetllarà en tot moment per la qualitat òptima dels aïllaments, així com per la correcta disposició  dels 

interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
- Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 

cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat, si  aquests 
treballs a desenvolupar presenten  qualsevol risc  de caiguda a diferent nivell. 

ELEMENTS AUXILIARS 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat, 
tot  complint amb la normativa de seguretat especificada en: 

- Escales de mà 
- Dúmpers de petita cilindrada 
- Grúes i aparells elevadors 
- Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo" 
- Carretó elevador 
- Transpalet manual: carretó manual 
- Formigonera pastera 
- Bastida penjada 
- Bastida de borriquetes 

Sempre que les condicions de treball així ho exigeixin s’empraran d’altres elements de protecció, que es 
col·locaran en l’obra atenent els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
4. - Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
Les proteccions col·lectives citades en les normes de seguretat es troben constituïdes per :  
- Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermitja i sòcol. L’alçada de la barana  

serà de 90 cm, i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruixària i 10 cm d’alçada. Els muntants 
(guardacossos) hauran d'estar situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim. 

- Baranes modulars constituïdes per una carcassa perimetral de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb 
tub buit, i en la part central d’aquest mòdul es col·locarà un entramat de protecció constituït per una malla 
electrosoldada de 150x150mm. i un gruix de ferro de 6mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per 
un guardacòs en forma de muntant. 

- Barana formada per xarxes tipus tennis plastificada. En la part superior disposa d’un tub quadrat que es 
clavatejarà a la xarxa; aquest tub al mateix temps estarà subjectat per guardacossos cada 2,5m. 

- Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm. 
- Bastides de façanes.  
- Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de 

gruixària i 20 cm. d'amplària. 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, en conformitat amb la normativa 
assenyalada en aquesta activitat : 

- Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d'advertència de risc elèctric. 
- Senyal d'advertència de risc d’incendis. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran en l’obra tot  
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut 
que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art.7 RD 1627/1997). 
 
5.- Relació d'Equips de protecció  individual. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:   

- Treballs de transport (conductors): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment  per a les traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada). 

Per als treballs del ram de paleta: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona. 
- Guants de goma (neoprè) si es manipula els morters. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si cal. 
- Mascareta amb filtre antipols, si es manipula  la màquina de trepar. 
- Ulleres antiimpacte, si es manipula  la màquina de trepar. 

 Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionata als 
treballadors , reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

 Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts en el RD 773/1997, 
del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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TANCAMENTS INTERIORS 

 
1.- Introducció. 
 
1.1. Definició :  
Element constructiu, sense missió portant, que tanca i limita l’espai interior d’un edifici. 
 
1.2 Tipus de tancaments interiors : 
- De totxo :  
- Prefabricats :  

- plafons de guix-cartró.   
- plafons de guix o escaiola. 
- plaques de guix o escaiola. 
- plaques de formigó massisses o buides. 

  
1.3 Observacions generals : 
Un cop realitzat el forjat, es senyalitzarà la distribució dels envans a la planta corresponent. 

Es realitzarà l’aplec de material a les plantes respectives, tenint en compte les zones on es necessitaran per a la 
confecció d’aquests tancaments.  

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, escales de mà., etc. 

Si no s’han enllestit els tancaments exteriors, s’hauran de respectar les proteccions col·lectives ja instal·lades.  

En aquesta activitat, per tal de facilitar el transport vertical dels materials, s’haurà de tenir la precaució que 
estigui instal·lat el muntacàrregues, que les guies del qual estiguin perfectament ancorades a l’estructura de 
l’edifici. L’ús de la grua torre s’ha de restringir només a l’elevació de peces dels tancaments que, per la seva 
mida, és impossible de realitzar l’elevació amb el muntacàrregues, si a causa de  les necessitats reflectides en el 
projecte no s’han de realitzar més elevacions especials a les futures activitats, es recomana el desparament de la 
grua torre; donat que a partir d’aquesta activitat, no és operativa amb un rendiment eficaç. 

S’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, que han de tenir una 
mitjana d’intensitat lumínica de 100 lux. 

S’han d’instal·lar tubs d’evacuació de runes per evitar l’acumulació impròpia d’aquestes sobre el forjat. 

S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de 
limitació del solar, per tal d’evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar així 
com també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TANCAMENTS INTERIORS DE TOTXO 

 
1.- Definició i descripció. 
   
1.1 Definició: 
 Divisions fixes sense funció estructural, formades amb totxos col·locats de cantell, per a separacions interiors. 
 
1.2 Descripció: 
La construcció dels envans mitjançant totxos, encadellats, etc. Es realitza en les següents fases: 

- Senyalització a planta, mitjançant blavet, de la primera filada. 
- Col·locació de la primera filada i successives, fins a l’alçada de l’espatlla. 
- Instal·lació d’una bastida de cavallets. 

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels 
elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a les 
respectives plantes. Aquest aplec de material, que normalment es realitza paletitzat, s’elevarà mitjançant la grua, 
si encara s’està construint l’estructura, i  en cas que no n'hi hagi, mitjançant el muntacàrregues, auxiliat pels 
toros a la planta corresponent. El transport del material paletitzat des del camió fins el muntacàrregues, es 
realitzarà mitjançant el carretó elevador. 

Per realitzar els envans serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 
- operadors de grua. 
- paletes. 
- operaris de carretó elevador. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels envans: 
- Maquinària: formigonera, grua, traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada per a transport 

auxiliar, serra de trepar, carretó elevador, toro, etc. 
- Estris: bastides de cavallets, proteccions col·lectives i personals, etc. 
- Eines manuals. 
- Presa provisional d’aigua: s’instal·larà un muntant al llarg de la façana per tal de subministrar aigua a 

cada planta. 
- Es realitzarà una instal·lació elèctrica provisional a l’interior de l’edifici, connectada a la presa provisional 

general: de la presa  general sortirà un cable que alimentarà  cada bloc i, d’aquest últim quadre, partirà 
el muntant, que alhora alimentarà cada un dels quadres de les respectives plantes. Els quadres 
d’aquestes plantes disposaran de disjuntors diferencials i magnetotèrmics per tal de protegir de 
contactes indirectes i de curtcircuits-sobreintensitats. Independentment, s’instal·larà un altre muntant, 
el qual alimentarà un punt de llum a cada planta, per tal de facilitar la il·luminació a les respectives 
escales. 

- Instal·lacions d’higiene i benestar. 
 
2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha considerat en cada activitat només els riscos més importants. I en la 
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant que la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la 
conseqüència esperada normalment de la materialització del risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà modificar-se en funció de la 
tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa 
l’Article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre.  
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L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per tal d’anul·lar, o en el 
seu cas, controlar i reduir aquestos riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del 
risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell                   MÈDIA        MOLT GREU    ELEVAT 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell                MÈDIA             GREU                MEDI 

3.-Caiguda d’objectes per desplom                            BAIXA         GREU              BAIX 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació                       BAIXA      LLEU ÍNFIM 

5.-Caiguda d’objectes                                                  BAIXA          GREU               BAIX 

6.-Trepitjada sobre objectes                                         MÈDIA     LLEU                BAIX 

7.-Cops contra objectes immòbils.                               ALTA              LLEU    MEDI 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines.              MÈDIA         GREU             MEDI 

9.-Cops amb objectes o eines.                                      MÈDIA       LLEU      BAIX 

10.-Projecció de fragments o partícules.                  MÈDIA           LLEU               BAIX  

13.-Sobreesforços.                                                   BAIXA    GREU        BAIX 

16.-Contactes elèctrics.                                                MÈDIA      GREU              MEDI 

18.-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives  

MÈDIA           LLEU      BAIX  

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.            ALTA       LLEU             MEDI 

27.-Malaties causades per agents químics.                  MÈDIA       GREU            MEDI 

28.-Malalties causades per agents físics.                    MÈDIA             GREU              MEDI  

 
OBSERVACIONS : 
(8)     Risc causat pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar. 
(17)   Risc causat per la inhalació de pols generada pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar. 
(27)   Risc causat pel contacte de la pell amb el morter. 
(28)   Risc causat pel soroll generat pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar. 
 
3.- Norma de Seguretat 
 POSADA A PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT  
- Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant el muntacàrregues d’obra o, si 

manca, es farà servir la grua torre. 
- Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat d’envans, s’ha d’assegurar que ja estiguin construïdes les 

instal·lacions d’higiene i benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.  

PROCÉS  
- El personal encarregat de la construcció dels envans ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 

auxiliars necessaris per realitzar la construcció d’aquesta amb la major seguretat possible. 
- Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i convenientment 

il·luminat. 
- Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades en les 

activitats anteriors. 
- En cas que per necessitats de construcció no es pogués instal·lar la barana de seguretat, l’operari exposat a 

risc de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el cinturó convenientment ancorat. 
- Quan per necessitats d’obra, s’hagin de treure proteccions col·lectives provinents del tall d’estructures o 

anteriors, aquestes hauran de ser reposades a tots aquells espais que les necessitin, i fins i tot, mentre aquell 
espai de temps en el qual, per una raó o altra, no s’estigui treballant en aquell punt. 

- S’ha de mantenir el tall net de substàncies pastoses per evitar relliscades. 
- Si l’entrada de material ceràmic paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per 

plataformes específiques. En cas de no ser així, els palets es col·locaran sempre més endins del cantell del 
forjat, per a que, d’aquesta manera, les baranes de perímetre puguin continuar realitzant la seva funció. 

- S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 
- Els fleixos s’han de tallar, donat que, en cas de no fer-ho, poden convertir-se en un llaç amb el qual, en 

ensopegar, es produeixin caigudes al mateix nivell, o fins i tot, des d’alçada. 
- En la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i  

erosions.  
- En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en especial es 

tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet. 
- Per tal d’evitar lumbàlgies, es procurarà que el material per transportar manualment no superi els 30 kg. 
- Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors 

diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
- En aquells treballs en els quals sigui necessari escarpa i punxó, els operaris es protegiran els ulls amb ulleres 

antipartícules. 
- Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 

cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir i cinturó de seguretat, si en aquests treballs a 
desenvolupar hi hagués risc de caiguda a diferent nivell. 

- Els operaris que realitzin la manipulació de morters, hauran d’emprar casc de seguretat, guants de goma, 
granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi 
hagués risc de caiguda a diferent nivell. 

- S’han de disposar les bastides de manera que l’operari mai treballi per sobre de l’alçada de l’espatlla. 
- Posat que es treballés a bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una protecció a base de 

barana perimètrica. 
- Les reixes de totxos i els munts de runa es disposaran de manera que no transmetin als forjats, esforços 

superiors als d’ús. 
- Diàriament s’evacuaran les runes mitjançant els conductes d’evacuació situats a la façana, els quals 

disposaran a cada planta de la seva corresponent obertura per una correcta evacuació de les runes a sobre 
del contenidor situat a l’extrem inferior del conducte.  

ELEMENTS AUXILIARS 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per al desenvolupament d’aquesta 
activitat: 

- Escales de mà 
- Dúmpers de petita cilindrada 
- Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo" 
- Carretó elevador 
- Transpalet manual: carretó manual 
- Formigonera pastera 
- Bastida de borriquetes 
- Serra 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 
els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut. 
 
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
- Les proteccions col·lectives a què s’ha fet referència en les normes de seguretat, estaran constituïdes per: 
- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha de 

ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir, com a mínim, 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els muntants 
(guardacossos) hauran d’estar situats a 2.5 metres entre ells com a màxim. 
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- Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm., i reforç central amb 
tub buit, i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tram de protecció format per malla 
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un 
guardacòs amb forma de muntant. 

- Barana formada per xarxes tipus tennis plastificades: en la seva part superior disposa d’un tub quadrat, al 
qual es clavarà la xarxa. Aquest tub, alhora, serà subjectat per guardacossos cada 2,5 m. 

- Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm. 
- Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres, quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix 

i 20 cm. d’ample. 

Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada 
a aquesta activitat: 

- Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 
- Senyal d’advertència de caiguda d’objectes a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

  
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra seguint 
els criteris establerts per la legislació vigent). 
 
5.- Relació d’Equips de protecció individual. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

 Treballs de transport  (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 

 Pels treballs de maçoneria : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Guants de goma (neoprè), en cas de manipulació de morters. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si calgués. 
- Màscara amb filtre antipols, en la manipulació de la serra trepadora. 
- Ulleres antiimpactes, en la manipulació de la serra trepadora. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors amb 
ells, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut. 
Els equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 773/1997, 
del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 

REVESTIMENTS DE PARAMENTS 

 
1.- Introducció 
 
1.1 Definició: 
Element superficial que, aplicat a un parament, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspectes. 
1.2 Tipus de revestiments: 
Exteriors: 

- aplacats o xapats: revestiment exterior de paraments amb plaques de fusta, taulons de fusta, perfils 
d’alumini, perfils metàl·lics amb acabat decoratiu i plaques rígides d’acer, o altres. 

- arrebossats: revestiment continu de morter de ciment, calç o mixte, que s’aplica per eliminar les 
irregularitats d’un parament i pot servir de base per l’estucat o un altre acabat posterior. 

- pintures: revestiment continu de paraments i elements d’estructura, ram de fuster, manyeria i elements 
d’instal·lacions, situats a l’exterior amb pintures i vernissos. 

- Estucat: revestiment continu exterior de morter de ciment, de calç i ciment o de resines sintètiques, que 
s’aplica en una o més capes a un parament prèviament arrebossat amb la finalitat de millorar la 
superfície d’acabat del mateix. 

Interiors:  
- aplacats o xapats: revestiment interior de paraments amb planxes rígides de suro, taules i taulons de 

fusta, perfils d’alumini o de plàstic, perfils metàl·lics amb acabat decoratiu i plaques rígides d’acer 
inoxidable o PVC, o altres. 

- enrajolat de parets: revestiment de paraments interiors amb rajoles de València 
- arrebossats: revestiment continu de morter de ciment, calç o mixte, que s’aplica per eliminar les 

irregularitats d’un parament i pot servir de base per l’estucat o un altre acabat posterior. 
- flexibles:  revestiment continu de paraments interiors amb papers, plàstics, microfusta i microsuro, per a 

acabat decoratiu de paraments, presentats en rotlles flexibles. 
- refererit: revestiment continu interor de guix negre, que s’aplica a les parets per preparar-les, abans de 

l’operació més fina del lliscat. 
- lliscat: revestiments contnus interiors de guix blanc, que constitueix la terminació o acabament que es fa 

a sobre de la superfície del referit. 
- pintures: revestiment continu de paraments i elements d’estructura, ram de fuster, manyeria i elements 

d’instal·lacions, situats a l’interior amb pintures i vernissos. 
- teixits: revestiment continu de paraments interiors amb materials tèxtils o moquetes a base de fibra 

natural o artificial. 
 
1.3 Observacions generals: 
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com: 

- per a revestiments exteriors: bastides de façana o bastides penjades, etc. 
- per a revestiments interiors: bastides de cavallets, escales de mà, etc. 

En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’utilitzaran gruetes de petita capacitat. 
Als treballs interiors s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum la 
potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica de 100 lux. 
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de 
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com 
també les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
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REVESTIMENTS EXTERIORS 

 
1.- Definició i descripció: 
 
1.1 Definició: 
Element superficial que, aplicat a un parament exterior, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte. 
 
1.2 Descripció: 
Els revestiments es realitzen en les següents fases: 

Revestits o xapats: 
- col·locació d’ancoratge. 
- muntatge de plaques. 

Arrebossats:  
- tapar desperfectes del suport amb el mateix tipus de morter que s’emprarà. 
- Humectar el suport prèviament net, i arrebossar. 
- es suspendrà el treball amb temperatures extremes i es protegirà si plou. 
- passades 24 hores de la seva execució, s’humectarà la superfície fins que s’adormi. 

Pintures: 
- la superfície del suport estarà seca i neta, eliminant-se eflorescències, etc. 
- s’ha d’evitar la generació de pols a les proximitats de les zones per pintar. 
- es suspendrà el pintat amb temperatures extremes i es protegirà si plou. 

Adreçat:  
- s’ha de comprovar que el morter de l’arrebossat sobre el qual s’acabarà s’ha adormit. 
- es suspendrà l’adreçat amb temperatures extremes i es protegirà si plou. 
- s’evitaran els cops o vibracions mentre duri l’adormiment del morter. 
- passades 24 hores de la seva execució, s’humectarà la superfície fins que s’adormi.  

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels 
elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a les 
respectives plantes. Aquest aplec de material s’elevarà a través de maquinària instal·lada per a aquest fi: 
muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent planta. Pel transport del 
material paletitzat des del camió o magatzem fins als aparells elevadors, es realitzarà mitjançant carretó 
elevador. 

Per a realitzar els revestiments serà imprescindible considerar el següent equip humà: 
- operadors de grua. 
- operaris de muntatge de plaques, pintors o manipuladors de morter, segons el cas. 
- operadors de carretó elevador. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels 
revestiments: 

- maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, carretó elevador, toro, etc. 
- estris: bastides tubulars modulars, bastides penjades, bastides de cavallets, escales de mà, proteccions 

col·lectives i personals, etc. 
- eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc. 
- presa provisional d’aigua. 
- instal·lació elèctrica provisional. 
- instal·lacions d’higiene i benestar. 

 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha considerat a cada activitat només els riscos més importants. I a la seva 
avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, 
considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà modificar-se en funció de la 
tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa 
l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el seu cas 
controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació del 
risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.              ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell.       ALTA GREU ELEVAT 

3.-Caiguda d’objectes per desplom.                   MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.               BAIXA LLEU ÍNFIM 

5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 

6.-Trepitjades sobre objectes.  ALTA GREU ELEVAT 

7.-Cops contra objectes immòbils.  ALTA LLEU MEDI 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  BAIXA GREU BAIX 

9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 

10.-Projecció de fragments o partícules.  MÈDIA LLEU BAIX 

16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 

18.-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives   

MÈDIA GREU MEDI 

20.-Explosions.  BAIXA MOLT  GREU MEDI 

21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 

27.-Malalties causades per agents químics.  MÈDIA GREU MEDI 

 
OBSERVACIONS : 
(8)  Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombaments de material de revestiment. 
(18 i 27)   Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics. 
(20 i 21)   Risc causat per l’ús de dissolvents. 
 
3.- Norma de Seguretat 
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
- Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues d’obra, 

per a elements de poc pes, la grueta, i bombes per a les elevacions de morters, formigons, guixos i materials 
a granel. 

- Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments, s’ha d’assegurar que ja estan 
construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l'execució de l’obra.  

PROCÉS 
- El personal encarregat de la realització dels revestiments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 

mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 
- Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir la bastida neta i endreçada. 
- Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les 

activitats anteriors /balconeres, cornises, etc.). 
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- En iniciar-se la jornada, es revisarà tota la bastimentada i mitjans auxiliars, comprovant-se les seves 
proteccions i estabilitat. 

- Posat que per necessitats de construcció no es pogués instal·lar la barana de seguretat, l’operari exposat a 
risc de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el cinturó convenientment ancorat. 

- S’ha de mantenir la bastimentada neta de substàncies pastoses per evitar lliscaments. 
- Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliada per plataformes 

específiques. 
- S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 
- Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es tallessin, podrien convertir-se en “llaç” amb el qual, en 

ensopegar, es produïssin caigudes al mateix nivell i fins i tot des d’alçada. 
- En la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i 

erosions. 
- En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i es tindrà 

especial cura de no posar el peu sota del palet. 
- Per evitar lumbàlgies es procurarà, en el transport manual de material, que aquest no superi els 30 Kg. 
- Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors 

diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
- Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 

cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests 
treballs hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

- Posat que es treballi a una bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una protecció a base 
de barana perimètrica. 

- És prohibit l’ús de cavallets en balcons sense haver instal·lat un sistema de protecció contra les caigudes des 
d’alçada. Si no existeix aquesta protecció, es penjaran d’elements ferms de l’estructura cables amb els què 
amarrar el fiador del cinturó de seguretat. 

Aplacat o xapat 
- En el cas d’aplacats o xapats, la bastida ha de ser fixa, quedant completament prohibit l’ús de bastida 

penjada. 
- Es suspendrà la col·locació de l’aplacat o xapat quan la temperatura descendeixi per sota de +5 ºC. 
- No s’ha de recolzar cap element auxiliar a l’aplacat. 
- El transport de les plaques es farà en gàbies, safates o dispositius semblants dotats de laterals fixos o 

abatibles. 
- S’haurà d’acotar la part inferior on es realitza l’aplacat i a la part superior no es realitzarà un altre treball 

simultàniament, qualsevol que sigui aquest. 
- Els operaris que realitzin la col·locació de plaques hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 

(tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a 
desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

Arrebossats i estucats en fred 
- Els sacs d’aglomerats s’aplegaran ordenadament repartits al costat dels talls on s’hagin d’emprar, el més 

separats possible dels trams per evitar sobrecàrregues innecessàries. 
- Els sacs d'aglomerant es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas. 
- Quan les plataformes de treball siguin mòbils (bastida penjada, plataforma de treball sustentada mitjançant 

elements pneumàtics o per cabrestants moguts per accionament elèctric, etc.) s’empraran dispositius de 
seguretat que evitin el seu lliscament involuntari. 

- S’acotarà la part inferior on es realitza l’arrebossat o estucat en fred senyalitzant el risc de caiguda 
d’objectes. 

- És prohibida la simultaneïtat de treballs a la mateixa vertical 

- Els operaris que realitzin la manipulació de morters hauran d’emprar casc de seguretat, guants de goma, 
granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi 
ha risc de caiguda a diferent nivell. 

- En cas que s’empressin procediments pneumàtics per a la realització d’arrebossats, es vigilarà que la 
instal·lació elèctrica compleixi amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.  

Pintures 
- S’evitarà  el contacte directe de pintures amb la pell, per la qual cosa es dotarà als treballadors que realitzin 

l’emprimació, de peces de treball adequades, que els protegeixin d’esquitxades i permetin la seva mobilitat 
(casc de seguretat, pantalla facial antiesquitxades, granota de treball, guants de neoprè, botes de seguretat 
i, quan es necessiti, cinturó de seguretat). 

- El vessament de pintures i matèries primeres sòlides com pigments, ciments o d’altres, es portarà a terme 
des de poca alçada per evitar esquitxades i núvols de pols. 

- Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics, no es fumarà, menjarà 
ni es beurà, 

- Quan s’apliquin emprimacions que desprenguin vapors orgànics, els treballadors hauran d’estar dotats 
d’adaptador facial que ha de complir amb les exigències legals vigents; a aquest adaptador facial anirà 
acoblat el seu corresponent filtre químic o filtre mecànic quan les pintures continguin una alta càrrega 
pigmentària i sense dissolvents orgànics que evitin la ingestió de partícules sòlides. 

- Quan s’apliquin pintures amb riscos d’inflamació, s’allunyaran del treball les fonts irradiadores de calor, com 
treballs de soldadura o d’altres, tenint previst a les proximitats del tall un extintor. 

- L’emmagatzematge de pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables s’haurà de fer a recipients 
tancats, allunyant-los de fonts de calor i, en particular, quan s’emmagatzemin recipients que continguin 
nitrocel·lulosa s’haurà de realitzar una volta periòdica dels mateixos per evitar el risc d’inflamació. 
S’instal·laran extintors de pols química seca al costat de la porta d’accés al magatzem de pintures. 

- Els pots industrials de pintures i dissolvents s’aplegaran a sobre de taulons de repartiment de càrregues per 
evitar sobrecàrregues innecessàries. 

- El magatzem de pintures haurà de disposar de ventilació. 
- A sobre de la porta del magatzem de pintures s’hauran d’instal·lar els següents senyals: advertència material 

inflamable, advertència material tòxic, no fumeu. 

ELEMENTS AUXILIARS 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat : 

- Escales de mà 
- Dúmpers de petita cilindrada 
- Grúes i aparells elevadors 
- Carretó elevador 
- Transpalet manual: carretó manual 
- Formigonera pastera 
- Bastida penjada 
- Bastida de borriquetes 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 
els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)   
 
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització 
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
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- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana 
ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els 
muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

- Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central 
amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla 
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per 
un guardacòs en forma de muntant. 

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

- Extintor de pols química seca. 

Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada 
en aquesta activitat: 

- Senyal d’advertència de risc de caiguda d’objectes. 
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus.  
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 
els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
5.- Relació d’Equips de protecció individual 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 

Pels treballs de pintura: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte. 
- Pantalla facial, si correspon. 

Pels treballs amb morters: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 

- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 

Pels treballs d’aplacat o xapat: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels 
mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. 
(Art. 7 R.D. 1627/1997). 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 773/1997, 
del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.  
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REVESTIMENTS INTERIORS 

 
1.- Definició i descripció. 
 
1.1 Definició: 
Element superficial que, aplicat a un parament interior, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte. 
 
1.2 Descripció: 
Tipus de revestiments interiors: 
- aplacats o xapats. 
- arrebossats. 
- pintures. 
- Enrajolats de parets:        

- amb morter de ciment 
- amb adhesiu. 

- referits i lliscats.  
- tèxtils.   
- flexibles.   

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels 
elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a les 
respectives plantes. Aquest aplec de material s’elevarà mitjançant maquinària instal·lada per a aquesta finalitat: 
muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la respectiva planta. El transport de 
material paletitzat des del camió o magatzem fins els aparells elevadors es realitzarà mitjançant el carretó 
elevador. 

Per tal de realitzar els revestiments, serà imprescindible considerar el següent equip  humà: 
- operadors de grua. 
- operaris de muntatge, pintors o manipuladors de morter i guixos, segons el cas. 
- operadors de carretó elevador. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels 
revestiments: 

- Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, carretó elevador, toro, etc.  
- Estris: bastides tubulars modulars, bastides de cavallets, escales de mà, proteccions col·lectives i 

personals, etc. 
- Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc. 
- Presa provisional d’aigua. 
- Instal·lació elèctrica provisional. 
- Instal·lacions d‘higiene i benestar 

 
2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha considerat a cada activitat només els riscos més importants. I a la seva 
avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, 
considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà modificar-se en funció de la 
tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa 
l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el seu cas 
controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 

 

Riscos  Probabilitat Gravetat Avaluació del 
risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell.  MÈDIA GREU MEDI 

3.-Caiguda d’objectes per desplom.  BAIXA GREU BAIX 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  MÈDIA LLEU BAIX 

5.-Caiguda d’objectes.  BAIXA GREU BAIX 

6.-Trepitjades sobre objectes.  MÈDIA LLEU BAIX 

7.-Cops contra objectes immòbils.  ALTA LLEU MEDI 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  MÈDIA GREU MEDI 

9.-Cops amb objectes o eines. MÈDIA LLEU BAIX 

10.-Projecció de fragments o partícules.  MÈDIA LLEU BAIX 

13.-Sobreesforços.  BAIXA GREU BAIX 

16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 

17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.  BAIXA GREU BAIX 

18.-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives   

MÈDIA GREU MEDI 

20.-Explosions.  BAIXA MOLT  GREU MEDI 

21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.  ALTA LLEU MEDI 

27.-Malalties causades per agents químics.  MÈDIA GREU MEDI 

 
OBSERVACIONS : 
(8) Risc causat pel  moviment d’elements mòbils de maquinària de bombament de material de revestiment o 
degut a la manipulació de l’esmoladora angular. 
(18 i 27)  Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics. 
(17, 20 i 21)  Risc causat per l’ús de dissolvents. 
(26)   Risc causat per la manipulació de materials per xapats, enrajolats de parets, aplacats, etc. 
 
3.- Norma de Seguretat 
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
- Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues d’obra; 

per a elements de poc pes, la grueta, i bombes per elevacions de morters, formigons, guixos i materials a 
granel. 

- Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments, s’han d’assegurar que ja estan 
construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.  

PROCÉS 
- El personal encarregat de la realització dels revestiments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 

mitjans auxiliars necessaris per tal de realitzar-los amb la major seguretat possible. 
- Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben il·luminat. 
- Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les 

activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.). 
- És prohibida la formació de bastides a base d’un tauló recolzat als escalons de dues escales de mà, tant les 

de recolzament lliure, com les de tisores, per evitar el risc de caiguda a diferent nivell. 
- És prohibida la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i assimilables per evitar la 

realització de treballs sobre superfícies insegures, 
- Fins a 3 metres d’alçada, es podran utilitzar bastides de cavallets fixes. 
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- Per sobre de 3 metres, s’han d’emprar cavallets fornits de bastidors mòbils travats. 
- La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment 

de dos metres. 
- En cas que s’hagi de treballar en bastides de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una protecció a 

base de barana perimètrica.  
- Les plataformes de treball sobre bastides tubulars mòbils, no es posaran en servei sense abans haver ajustat 

els frens de trànsit per evitar moviments indesitjables. 
- La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i 

reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 
- S’ha de mantenir el tall net de substàncies pastoses per evitar relliscades. 
- Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliada per plataformes 

específiques de càrrega i descàrrega. 
- S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 
- Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es fes, aquests es podrien convertir en un “llaç” amb el qual, 

en ensopegar, es podrien produir caigudes al mateix nivell o fins i tot des d’alçada. 
- En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per tal d’evitar cops, ferides i 

erosions.  
- En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en especial, 

es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet. 
- Per evitar lumbàlgies, es procurarà que el material per transportar manualment no superi els 30 Kg. 
- És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles mascle-

femella. 
- Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors 

diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
- Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 

cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests 
treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

Aplacat o xapat 
- En el cas d’aplacats o xapats, la bastida haurà de ser fixa, essent totalment prohibit d’emprar el  bastiment 

penjat. 
- No s’ha de recolzar cap element auxiliar al xapat. 
- El transport de les plaques es farà en gàbies, plàteres o dispositius similars dotats de laterals fixos o 

abatibles. 
- Els operaris que realitzin la col·locació de plaques hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 

(tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a 
desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

Entaulellat 
- El tall, mitjançant la serra de trepar, de les plaquetes i demés peces ceràmiques es realitzarà a locals oberts 

per evitar la respiració d’aire amb gran quantitat de pols. 
- Els talls es netejaran de “retalls” i “deixalles de pasta”. 
- Les runes s’apilaran ordenadament per a la seva evacuació mitjançant trompes. 
- És prohibit de llençar les runes directament pels forats de façana o dels patis. 
- Les caixes de plaquetes o rajoles de valència s’aplegaran a les plantes repartides al costat dels talls, on  les 

necessitin, situades el més allunyades possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries. 
- Les caixes de plaquetes aplegades, mai es disposaran de manera que obstaculitzin les zones de pas. 
- Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de làtex, granota de treball i botes de cuir de 

seguretat. 

Arrebossats, referits i lliscats. 
- Els sacs de conglomerats s’aplegaran ordenadament, repartits al costat dels talls on siguin necessaris, el més 

separat possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries.  
- Els sacs d’aglomerant es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas. 
- Quan les plataformes de treball siguin mòbils (plataformes de treball sustentades mitjançant elements 

pneumàtics o per cabrestants moguts per accionament elèctric, etc.) s’empraran dispositius de seguretat 
que evitin el seu lliscament voluntari. 

- Els operaris que realitzin la manipulació de morters i guixos hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 
goma, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat, si en aquests treballs a 
desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

- En els treballs d’arrebossat amb màquina s’haurà de vigilar en tot moment que es compleixi el Reglament de 
Baixa Tensió.  

Tèxtils i flexibles. 
- El transport de paquets de llates d’empostissar (rotlles de tela, moqueta, goma espuma, etc.) es realitzarà 

mitjançant dos operaris per tal d’evitar els accidents per interferències, ensopegades o sobreesforços. 
- Durant l’ús de coles i dissolvents, es mantindrà constantment un corrent d’aire suficient tant com per la 

renovació constant com per evitar les possibles intoxicacions. 
- S’establirà un lloc per l’emmagatzematge de les coles i dissolvents; i aquest magatzem haurà de mantenir 

una ventilació constant. 
- És prohibit de mantenir en el magatzem pots de dissolvents i coles sense estar perfectament tancats, per tal 

d’evitar la formació d’atmosferes nocives. 
- Els recipients d’adhesius inflamables i dissolvents estaran allunyats de qualsevol focus de calor, foc o 

espurna. 
- Els revestiments tèxtils s’emmagatzemaran totalment separats dels dissolvents i coles per evitar possibles 

incendis. 
- S’instal·laran cartells de perill d’incendis i de no fumeu a sobre de la porta del magatzem de coles i 

dissolvents, i del magatzem de productes tèxtils. 
- En cada magatzem s’instal·larà un extintor de pols química seca. 
- En l’accés a cada planta, on s’estiguin fent servir coles i dissolvents, s’instal·larà un cartell de no fumeu. 
- És prohibit d’abandonar directament a terra, tisores, ganivets, grapadores, etc. 
- Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball, botes de cuir de 

seguretat i màscara de filtre químic si l’adhesiu conté productes volàtils químics tòxics. 

Pintures 
- Es farà el màxim per evitar el contacte directe de pintures amb la pell, per la qual cosa es dotarà els 

treballadors que realitzin l’emprimació, de peces de treball adequades, que els protegeixin d’esquitxades i 
permetin la seva mobilitat (casc de seguretat, pantalla facial antiesquitxades, granota de treball, guants de 
neoprè, botes de seguretat i en els casos que es necessiti, cinturó de seguretat 

- El vessament de pintures i matèries primes sòlides com pigments, ciments, i d’altres, es durà a terme des de 
poca alçada per evitar esquitxades i núvols de pols. 

- Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics, no es fumarà, ni es 
menjarà ni es beurà. 

- Quan s’apliquin emprimacions que desprenguin vapors orgànics, els treballadors hauran de ser dotats 
d’adaptador facial que ha de complir amb les exigències legals vigents, a aquest adaptador facial hi anirà 
acoblat el seu corresponent filtre químic, o filtre mecànic quan les pintures continguin una alta càrrega de 
pigment i sense dissolvents orgànics que evitin  la ingestió de partícules sòlides. 

- Quan s’apliquin pintures amb risc d’inflamació, s’allunyaran del treball les fonts irradiadores de calor, com 
treballs de soldadura i d’altres, tenint previst pels voltants del tall un extintor. 

- L’emmagatzematge de pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables s’hauran de fer en recipients 
tancats, allunyant-los de fonts de calor i, en particular, quan s’emmagatzemin recipients que continguin 
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nitrocel·lulosa s’haurà de realitzar una volta periòdica dels mateixos per tal d’evitar el risc d’inflamació. 
S’instal·laran extintors de pols química seca al costat de la porta d’accés al magatzem de pintures 

- Els pots industrials de pintures i dissolvents s’aplegaran a sobre de taulons de repartiment de càrregues per 
evitar sobrecàrregues innecessàries. 

- El magatzem de pintures disposarà de ventilació. 
- Sobre de la porta del magatzem de pintures s’hauran d’instal·lar les següents senyals: advertència de 

material inflamable, advertència material tòxic, no fumeu. 

ELEMENTS AUXILIARS 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat: 

- Escales de mà 
- Dúmpers de petita cilindrada 
- Grúes i aparells elevadors 
- Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo" 
- Carretó elevador 
- Transpalet manual: carretó manual 
- Formigonera pastera 
- Bastida de borriquetes 
- Serra 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 
els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
 
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana 
ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants 
(guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

- Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm i reforç central 
amb tub buit i, a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla 
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per 
un guardacòs en forma de muntant. 

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

- Extintor de pols química seca. 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

- Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal d’advertència de risc d’incendi. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de no fumeu. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 

- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 
els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
5.- Relació d’Equips de protecció individual. 
Els equips de protecció individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 

Pels treballs amb pintura i coles: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.  
- Pantalla facial, si s’escau..  

Pels treballs amb morters i guixos: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 

Pels treballs de revestit o xapat: 
- Cascos de seguretat 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà els treballadors dels 
mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora 
(Art. 7 RD 1627/1997). 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 773/1997, 
del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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PAVIMENTS 

 
1.- Introducció. 
 
1.1 Definició:  
Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte. 
 
1.2 Tipus de revestiments : 
- peces rígides: revestiment de sòls i escales interiors i exteriors amb peces dels següents materials: pedra 

natural o artificial, ceràmica, ciment, terratzo, formigó, fusta i xapa d’acer. 
- flexibles: revestiment de sòls i escales a interiors, amb llosetes, rajoles i rotllos dels següents materials: 

moqueta de fibres naturals o sintètiques, linòleum, PVC i a interiors i exteriors amb rotllos i rajoles de goma 
i policloroprè. 

- soleres: revestiment de sòls naturals a l’interior d’edificis amb capa resistent de formigó en massa, la 
superfície superior de la qual quedarà vista o rebrà un revestiment. 

 
 
1.3 Observacions generals: 
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’empraran gruetes de petita capacitat, sistemes de 
bombatge pneumàtic de morters o assimilables.  
Aplec de material paletitzat, les elevacions del qual s’haurien d’haver realitzat abans del desmuntatge de la grua. 
Als treballs interiors, s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la 
potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux.  
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de 
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar així com 
també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAVIMENTS 

 
1.- Definició i descripció. 
 
1.1 Definició: 
Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte. 
 
1.2 Descripció: 
Tipus de revestiments amb peces rígides:  

- amb rajoles de pedra, ceràmiques rebudes amb morter, ceràmiques enganxades, de ciment, de ciment 
permeable, de terratzo, de formigó, de parquet hidràulic, de fosa, de xapa d’acer i d’asfalt. 

- amb llistons d’empostissar (mosaic). 
- amb posts (fusta). 
- amb lloses de pedra. 
- amb plaques de formigó armat. 
- amb llambordins de pedra i formigó. 

Tipus de revestiments flexibles:  
- Llosetes de moqueta autoadhesives, de linòleum adherides, de PVC homogeni o heterogeni adherides a 

tocar o soldades. 
- Rotlles de moqueta adherits, tesats per adhesió o tesats per llates d’empostissar; de linòleum adherits, 

de goma adherits o rebuts amb ciment, de PVC homogeni o heterogeni adherits amb juntes a tocar o 
soldades. 

- Rajoles de policloroprè adherides o rebudes amb ciment, de goma adherides o rebudes amb ciment. 

Tipus de soleres: per a instal·lacions, lleugeres, semipesants i pesants. 

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels 
elements necessaris per la seva construcció. Per això s’haurà de considerar un previ aplec de material a les 
respectives plantes. Aquest aplec de material  s’elevarà mitjançant la maquinària instal·lada per a aquella fi: 
grues, muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent planta. El 
transport del material paletitzat des del camió o magatzem fins els aparells elevadors es realitzarà mitjançant el 
carretó elevador. 

Per realitzar els paviments serà imprescindible considerar el següent equip humà: 
- operadors de grua. 
- enrajoladors i d’altres. 
- operadors de carretó elevador. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels 
paviments: 

- Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, traginadora de trabuc “dúmper” de petita 
cilindrada per transport auxiliar,  carretó elevador, toro, etc.  

- Estris. 
- Eines manuals. 
- Presa provisional d’aigua. 
- Instal·lació elèctrica provisional. 
- Instal·lacions d’higiene i benestar. 

 
2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha considerat a cada activitat només els riscos més importants. I a la seva 
avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, 



198        Projecte de reforma i rehabilitació d’una casa rural situada a s’Aranjassa, Palma de Mallorca 

 

considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció de 
la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons 
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas, 
controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 

Riscos  Probabilit
at 

Gravetat Avaluació del 
risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.                  BAIXA MOLT GREU MEDI 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell                     MÈDIA GREU MEDI 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.                     BAIXA LLEU ÍNFIM 

5.-Caiguda d’objectes.                                                BAIXA GREU BAIX 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines.             MÈDIA GREU MEDI 

10.-Projecció de fragments o partícules                     MÈDIA LLEU BAIX 

11.-Atrapaments per o entre objectes.                       BAIXA GREU BAIX 

13.-Sobreesforços.                                                         BAIXA GREU BAIX 

16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 

17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.          MÈDIA GREU MEDI 

18.-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives   

MÈDIA GREU MEDI 

20.-Explosions.                                                             BAIXA MOLT GREU MEDI 

21.-Incendis.                                                                 BAIXA GREU BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.                 ALTA LLEU MEDI 

27.-Malalties causades per agents químics.                     MÈDIA GREU MEDI 

 
OBSERVACIONS : 
(8)  Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombatge de material o degut a la 
manipulació de l’esmoladora angular. 
(11)  En treballs de manutenció de càrregues paletitzades. 
(16) Risc específic en treballs de poliment 
(18 I 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics. 
(17, 20 i 21)   Risc causat per l’ús de dissolvents. 
(26)   Risc causat per la manipulació de peces per pavimentar. 
 
3.- Norma de Seguretat 
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues d’obra; per 
elements de poc pes, la grueta, i bombes per les elevacions de morters, formigons i materials a granel. 
Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les 
instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per l’execució de la resta de l’obra. 

PROCÉS 
El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 
auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben il·luminat. 
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les activitats 
anteriors (balconeres, cornises, etc.) 

Si hi ha substàncies pastoses (pel poliment del paviment) s’haurà de limitar amb garlandes i senyalitzar el risc de 
pis lliscós. 
La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de 
dos metres. 
La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i  reixeta 
de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 
El material paletitzat serà transportat mitjançant ungles portadores de palets convenientment bragat a la grua. 
Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per plataformes 
específiques.   
S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 
Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es faci, aquests podrien convertir-se en un “llaç”, amb el qual, en 
ensopegar, es produïssin caigudes a diferent nivell, i fins i tot des d’alçada. 
En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i erosions.  
En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en especial, es 
tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet. 
Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no superi els 30 Kg. 
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors 
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles mascle-femella. 
Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir 
i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a 
desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

Peces rígides 
El tall de peces de paviment s’executarà a una via humida per evitar lesions als pulmons per treballar en 
ambients amb pols neumoconiòtiques. 
El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzarà situant el tallador a sotavent, per evitar 
en la forma del possible, de respirar els productes del tall en suspensió. 
Posat que es realitzessin els talls amb serra circular o rotaflex (radial) es tindrà molt de compte amb la projecció 
de partícules, per la qual cosa s’ha de fer a un lloc on el trànsit de personal sigui mínim, i cas de no ser així, 
s’haurà d’apantallar la zona de tall. 
Les peces de paviment s’aixecaran  sobre  palets convenientment fetes les vorades.  
Les peces del paviment s’aixecaran a les plantes a sobre de plataformes emplintades, cas de no estar paletitzats i 
totalment fetes les vorades. 
Les peces s’hauran d’apilar correctament dins de la plataforma emplintada, apilades dins de les caixes de 
subministrament i no es trencaran fins a l’hora d’utilitzar el seu contingut. 
El conjunt apilat es fleixarà o lligarà a la plataforma d’hissat per evitar vessaments de la càrrega. 
Les peces de paviment soltes s’hauran d’hissar perfectament apilades a l’interior de gàbies de transport per 
evitar accidents per vessament de la càrrega.  
Els sacs d’aglomerant s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats a sobre de plataformes emplintades, 
fermament amarrades per evitar vessaments. 
Els llocs de trànsit de persones s’hauran d’acotar mitjançant cordes amb banderoles a les superfícies recentment 
solades. 
Les caixes o paquets de paviment s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls, a on es vagi 
a col·locar. 
Les caixes o paquets de paviment mai s’han de disposar de mode que obstaculitzin les zones de pas. 
Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació interna de l’obra, es tancarà l’accés, indicant-
se itineraris alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria. 
Els llocs en fase de poliment seran senyalitzats mitjançant un senyal d’advertència de “perill” amb rètol de 
“paviment lliscant” 
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Les polidores i abrillantadores a emprar estaran dotades de doble aïllament, per evitar els accidents per risc 
elèctric. 
Les polidores i abrillantadores estaran dotades de cèrcol de protecció antiatrapaments, per contacte amb els 
raspalls i papers de vidre. 
Les operacions de manteniment i substitució o canvi d’aquells raspalls o papers de vidre es realitzaran amb la 
màquina “desendollada de la xarxa elèctrica”. 
Els llots, producte dels poliments, han de ser retirats sempre cap a les zones que no siguin de pas, i han de ser 
eliminats immediatament de la planta un cop finalitzat el treball. 
Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar el casc de seguretat, guants de cuir i lona 
(tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
Els operaris que manipulin llots, morters, etc. hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè o làtex, 
granota de treball, botes de goma de seguretat amb sola antilliscant.  
Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 
americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat, ulleres antiimpactes i als casos en què es necessitin, 
màscara antipols. 
Els paquets de lamel·les de fusta seran transportats per un mínim de dos homes, per evitar accidents per 
descontrol de la càrrega i lumbàlgies. 
Els accessos a zones en fase d’arrebossats, s'assenyalaran amb “prohibit el pas” i amb un rètol de “superfície 
irregular”, per prevenir de caigudes al mateix nivell. 
Els llocs en fase de fregat amb paper de vidre, romandran constantment ventilats per tal d’evitar la formació 
d’atmosferes nocives (o explosives) per pols de fusta. 
Les màquines de fregar a emprar, estaran dotades de doble aïllament, per evitar accidents per contacte amb 
energia elèctrica. 
Les polidores a emprar tindran el manillar de maneig i control revestit de material aïllant de l’electricitat. 
Les operacions de manteniment i substitució dels papers de vidre es realitzaran sempre amb la màquina 
"desendollada de la xarxa elèctrica”. 
Les serradures produïdes seran escombrades mitjançant raspalls i eliminades immediatament de les plantes. 
Es disposaran a cada planta petits contenidors per emmagatzemar les deixalles generades; que s'hauran 
d’evacuar als muntacàrregues. 

Flexibles 
Les caixes de llosetes o rotlles s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls on s’hagin 
d’emprar, situades el més allunyats possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries. 
Els aplecs de material mai es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs de pas. 
És prohibit d’abandonar i deixar encesos els encenedors i bufadors; un cop utilitzats s’apagaran immediatament, 
per tal d’evitar incendis. 
Durant l’ús de coles i dissolvents, es mantindrà constantment un corrent d’aire suficient per a la renovació 
constant, evitant atmosferes tòxiques. 
S’establirà un lloc per l’emmagatzematge de coles i dissolvents; aquest magatzem haurà de mantenir una 
ventilació constant. 
És prohibit de mantenir i emmagatzemar coles i dissolvents a recipients sense estar perfectament tancats, per 
evitar la formació d’atmosferes nocives. 
Els paviments plàstics s’emmagatzemaran separadament dels dissolvents i coles, per evitar incendis. 
S’instal·laran dos extintors de pols química seca ubicats cada un d’ells al costat de cada porta del magatzem (al 
de dissolvents i al de productes plàstics) 
S’instal·laran rètols de perill d’incendis i de no fumeu a sobre de la porta del magatzem de coles i dissolvents i del 
magatzem de productes plàstics. 
En l’accés a cada planta on s’estiguin utilitzant coles i dissolvents, s’instal·larà un rètol de no fumeu.. 
Els recipients d’adhesius inflamables i dissolvents estaran, allunyats de qualsevol focus de calor, foc o espurna. 
És prohibit d’abandonar directament a terra, tisores, ganivets, grapadores, etc. 

Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball, botes de cuir de seguretat i 
màscara de filtre químic si l’adhesiu conté productes volàtils químics tòxics. 

ELEMENTS AUXILIARS 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat: 

- Grúes i aparells elevadors 
- Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo" 
- Carretó elevador 
- Transpalet manual: carretó manual 
- Formigonera pastera 
- Bombatge de morter 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 
els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
 
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

- Baranes de seguretat formades per muntants, barra intermèdia i sòcol. La barana ha de ser de 90 cm., i 
el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) 
hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

- Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central 
amb tub buit, i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla 
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per 
un guardacòs en forma de muntant. 

- Extintor de pols química seca. 

Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada 
en aquesta activitat: 

- Senyal de perill. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal d’advertència de risc d’incendi. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de no fumeu. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 
els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
5.- Relació d’Equips de protecció individual. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
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- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 

Pels treballs amb coles i dissolvents: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.  
- Pantalla facial, si s’escau.  

Pels treballs amb morters, formigons i llots: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de goma de seguretat. 

Pels treballs de col·locació de paviment: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Genolleres. 
- Ulleres antiimpactes als casos de paviments rígids. 
- Màscara antipols, als casos de tall de paviments rígids. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels 
mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora 
(Art. 7 R.D. 1627/1997). 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 773/1997, 
del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECOBRIMENTS DE SOSTRES 

 
1.- Introducció. 
 
1.1 Definició:  
Cara inferior del forjat que cobreix una construcció, edifici i els espais interiors que el composen. 
 
1.2 Tipus de sostres: 
Revestiments de sostres:  

2 referit: revestiment continu interior de guix negre, que s’aplica per preparar els sostres, abans de 
l’operació més fina del lliscat. 

3 lliscat: revestiment continu interior de guix blanc, que constitueix la terminació o acabament que es fa 
sobre la superfície del referit. 

4 pintures: revestiment continu de sostres i elements d’estructura, fusteria, manyeria i elements 
d’instal·lacions, situats a l’interior amb pintures i vernissos. 

Cels rasos: 
5 continus: formació de sostres suspesos sense juntes aparents, a interiors d’edificis. 
6 de plaques (discontinus): formació de sostres amb juntes aparents, suspesos mitjançant entramats 

metàl·lics, a interiors d’edificis. 
 
1.3 Observacions generals: 
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, bastides tubulars modulars, 
bastides tubulars modulars sobre rodes, plataformes elevades hidràulicament, escales de mà, etc. 
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’empraran muntacàrregues i gruetes de petita capacitat. 
S’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la potència dels quals ha 
de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux. 

S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de 
limitació del solar, per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com, 
també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
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RECOBRIMENTS DE SOSTRES 

 
1.- Definició i descripció. 
 
1.1 Definició: 
Cara inferior del forjat que cobreix una construcció, edifici i els espais interiors que el composen. 
Cel ras constituït per canyís, escaiola o peces especials d’un material qualsevol, que es penja del forjat, donat que 
no té funció resistent. 
 
1.2 Descripció: 
 Un cop realitzats els tancaments tant exteriors com interiors, iniciarem el recobriment dels sostres, distingint els 
diferents tipus: 

7 Revestiment de sostres:  
Per a la realització de revestiment, es muntarà una tarima sustentada sobre cavallets, aquesta plataforma haurà 
de cobrir, en una o vàries fases, segons la dimensió de la superfície, tota la superfície a recobrir. Aquesta es 
realitza per donar facilitat al treballador que ha d’atendre al sostre i no per on circula, als diferents treballs de 
col·locació de guixos i pintures. 

8 Cels rasos: 
Per a la realització de cels rasos s’auxiliaran els treballs amb escales de tisora per a la col·locació de les guies o 
penjadors fins a 3 metres i per alçades superiors es realitzarà la col·locació amb petites torres de bastida tubular 
modular amb rodes. 
Els cels rasos es poden realitzar: 

9 sense guies: formació de sostres mitjançant plaques suspeses mitjançant penjadors, a interiors d’edifici. 
10 amb guies (discontinus) : formació de sostres amb juntes aparents, suspesos mitjançant entramats 

metàl·lics, a interiors d’edificis. 

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels 
elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a les 
respectives plantes. Aquest aplec de material  s’elevarà mitjançant maquinària instal·lada per a aquesta fi: 
muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent planta. Pel transport del 
material paletitzat, des del camió o magatzem fins els aparells elevadors es realitzarà mitjançant carretó 
elevador. 

Per a realitzar els revestiments serà imprescindible considerar el següent equip humà: 
11 operadors de grua. 
12 operaris de muntatge, pintors o manipuladors de morter i guix, segons el cas. 
13 operadors de carretó elevador. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans necessaris per dur a terme la realització dels revestiments: 
14 Maquinària: formigonera pastera, bombatge de morter, carretó elevador, toro, etc.  
15 Estris: bastides tubulars modulars, bastides de cavallet, escales de mà, proteccions col·lectives i 

personals, etc. 
16 Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc. 
17 Presa provisional d’aigua. 
18 Instal·lació elèctrica provisional. 
19 Instal·lacions d’higiene i benestar. 

 
2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha considerat a cada activitat només els riscos més importants. I a la seva 
avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, 

considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció de 
la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons 
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas, 
controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 

Riscos  Probabilitat Gravetat Avaluació del 
risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell.  MÈDIA GREU MEDI 

3.-Caiguda d’objectes per desplom.  BAIXA LLEU ÍNFIM 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  MÈDIA LLEU BAIX 

5.-Caiguda d’objectes.  BAIXA GREU MEDI 

6.-Trepitjades sobre objectes.  MÈDIA GREU MEDI 

7.-Cops contra objectes immòbils.  MÈDIA LLEU BAIX 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  MÈDIA GREU MEDI 

9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 

10.-Projecció de fragments o partícules.  MÈDIA LLEU BAIX 

11.-Atrapaments per o entre objectes.  BAIXA GREU BAIX 

13.-Sobreesforços.  MÈDIA GREU MEDI 

16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 

17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.  MÈDIA GREU MEDI 

18.-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives   

MÈDIA GREU MEDI 

20.-Explosions.  BAIXA MOLT  GREU MEDI 

21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.  MÈDIA LLEU BAIX 

27.-Malalties causades per agents químics.  MÈDIA GREU MEDI 

 
OBSERVACIONS : 
(8)  Risc causat pel  moviment d’elements mòbils de maquinària de bombeig de material o degut a la manipulació 
de l’esmoladora angular. 
(11)  En treballs de manutenció de càrregues paletitzades. 
(18 i 27)   Risc causat pel  contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents. 
(17, 20 i 21)   Risc causat per  l’ús de dissolvents. 
(26)   Risc casuat per  la manipulació de peces per recobrir sostres. 
 
3.- Norma de Seguretat 
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
- Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant el muntacàrregues d’obra i la 

grueta per a elements de poc pes. 
- Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments, s’ha d’assegurar que ja estan 

construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.  
 
PROCÉS 
- El personal encarregat de la realització dels cels rasos ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 

auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 
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- Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall (bastida) net, endreçat i ben 
il·luminat. 

- Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les 
activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.). 

- És prohibida la formació de bastides mitjançant un tauló recolzat als graons de dos escales de mà, tant les de 
recolzament lliure com les de tisores, per evitar el risc de caiguda a diferent nivell. 

- És prohibida la formació de bastides mitjançant bidons, piles de materials i assimilables, per evitar la 
realització de treballs sobre superfícies insegures. 

- Les bastides per a la instal·lació de cels rasos sobre rampes tindran la superfície horitzontal i vorejats de 
baranes reglamentàries en el cas de risc de caigudes a diferent nivell. És permès el recolzament a un graó 
definitiu i cavallet sempre que aquesta s’immobilitzi i els taulons s’ancorin i falquin. 

- En iniciar-se la jornada, es revisaran les bastides i mitjans auxiliars, comprovant-se  les seves proteccions i 
estabilitat. 

- S’ha de mantenir la bastida neta de substàncies pastoses per tal d’evitar relliscades. 
- La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment 

de dos metres. 
- La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i 

reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 
- S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 
- Els fleixos s’han de tallar, doncs, cas de no fer-ho es podrien convertir en un “llaç” amb el que, en ensopegar, 

es produïssin caigudes al mateix nivell i fins i tot, des d’alçada. 
- En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i 

erosions.  
- En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en especial es 

tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet. 
- Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no superi els 30 Kg. 
- És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles mascle-femella. 
- És vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors 

diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
- Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 

cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests 
treballs a desenvolupar hi ha riscos de caiguda a diferent nivell. 

- Les runes s’aplegaran en contenidors amb rodes pel seu posterior trasllat fins el muntacàrregues. 
- És prohibit de llençar les runes directament pels forats de la façana o dels patis. 
- Els sacs i planxes s’aplegaran ordenadament repartits, al costat dels talls on es vagin a utilitzar, el més 

separats possible dels trams on s’han d’evitar sobrecàrregues innecessàries. 
- Els aplecs de sacs o planxes es col·locaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas. 

Revestiments de sostres (referits, lliscats i pintures) 
- En tot moment es mantindran netes i endreçades les superfícies de trànsit intern de l’obra. Quan un pas 

quedi tallat temporalment per les bastides s’haurà de senyalitzar un pas alternatiu amb senyals de direcció 
obligatòria. 

- Posat que la plataforma de treball estigui situada a una alçada inferior a 2 metres, es recolzarà sobre 
cavallets. 

- Les plataformes sobre cavallets per a la instal·lació de cels rasos tindrà la superfície horitzontal i quallada de 
taulons, que cobreixin tota la zona a treballar, evitant graons i buits que puguin originar ensopegades i 
caigudes. 

- Les bastides per a la instal·lació de cels rasos s’executarà sobre cavallets metàl·lics o de fusta. És prohibida 
expressament la utilització de bidons, piles de materials i escales recolzades contra el parament. 

- En cas que la plataforma estigui per sobre dels dos metres, es col·locaran bastides tubulars modulars. 

- Els sacs de guix s’aplegaran ordenadament, repartits al costat dels talls en què s’hagin d’emprar, el més 
separats possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries. 

- Els sacs de guix es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas. 
- Els operaris que realitzin la manipulació de guixos, hauran d’emprar casc de seguretat, guants de goma, 

granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si a aquests treballs a desenvolupar hi ha 
risc de caiguda a diferent nivell. 

NOTA: Pel que fa a pintures,  veure pintures 

Cels rasos  
Sense guies 

- En tot moment es mantindran netes i endreçades les superfícies de trànsit intern de l’obra. Quan un pas 
quedi tallat temporalment per les bastides s’haurà de senyalitzar el pas alternatiu amb senyals de 
direcció obligatòria. 

- Posat que la plataforma de treball estigui situada a una alçada inferior a 2 metres es recolzarà sobre 
cavallets. 

- Les plataformes sobre cavallets per a la instal·lació de cels rasos tindrà la superfície horitzontal i quallada 
de taulons, que cobreixin tota la zona a treballar, evitant graons i buits que puguin originar ensopegades 
i caigudes. 

- Les bastides per a la instal·lació de cels rasos s’executarà a sobre de cavallets metàl·lics o de fusta. És 
prohibida expressament la utilització de bidons, piles de materials i escales recolzades contra el 
parament. 

- Posat que la plataforma estigui per sobre dels dos metres, es col·locaran bastides tubulars modulars. 
- Per apuntalar les plaques fins l’enduriment del penjat (estopa, canya, etc.) s’utilitzaran suports de 

taulonet a sobre de puntals metàl·lics telescòpics, per evitar els accidents per desplom. 
- El transport de sacs i planxes es realitzarà interiorment, preferentment dalt d’un carretó de mà, per 

evitar sobreesforços. 

 Amb guies 
- Les escales de mà per emprar han de ser del tipus de tisora, dotades de sabates antilliscants i cadeneta 

de control d’obertura màxima, per evitar accidents per inestabilitat. 
- Les plataformes de treball dalt de cavallets tindrà un ample mínim de 60 cm. 
- La instal·lació de cels rasos es realitzarà des de plataformes ubicades dalt d’una bastida tubular (a més de 

dos metres d’alçada) que estaran  closes per una barana de seguretat amb passamà a 90 cm d’alçada, 
barra intermèdia i sòcol. 

- Les plataformes instal·lades a bastides tubulars sobre rodes no s’utilitzaran sense haver ajustat els frens 
de trànsit, abans de pujar a elles. 

- Les bastides que s’han de construir per a la instal·lació de cels rasos (metàl·lics, cartró premsat, etc.) es 
muntaran dalt de cavallets sempre que l’alçada sigui inferior a dos metres. 

 
ELEMENTS AUXILIARS 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars, s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat:  

- Grúes i aparells elevadors 
- Esmoladora angular 
- Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo" 
- Bastida de borriquetes 
- Serra 
- Taladradora portàtil 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 
els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
- Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha de 

ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants 
(guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

- Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb 
tub buit i, a la part central d’aquest mòdul, es col·locarà un tramat de protecció format per malla 
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un 
guardacòs en forma de muntant. 

- Extintor de pols química seca. 
- Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 

ressenyada a aquesta activitat: 
- Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal d’advertència de risc d’incendi. 
- Senyal de no fumeu. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 
els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
 
5.- Relació d’Equips de protecció individual. 
Els equips de protecció individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

Treballs de transport (conductors i operadors de grua) 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 

Pels treballs amb pintura: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.  
- Pantalla facial, si convingués.  

Pels treballs amb guixos: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 

- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 

Pels treballs de col·locació de guies, plaques i lamel·les: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels 
mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora 
(Art. 7 RD 1627/1997). 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 773/1997, 
del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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RAM DE FUSTER 

 
1.- Introducció. 
 
1.1 Definició:  
S’entén per fusteria d’un edifici el conjunt de finestres, portes i armaris encastats, de funció no estructural. 
 
1.2 Tipus de fusteria: 
De façana: tancaments de buits de façanes, amb portes i finestres realitzades amb fusteria de perfils, fusta, 
rebudes als anversos interiors del buit, dels següents materials: 

- acer. 
- acer inoxidable. 
- alumini (aliatges lleugeres). 
- fusta. 
- PVC (plàstics). 

Per a interiors: tancaments de buits de passos interiors i armaris encastats amb portes de: 
- acer. 
- fusta. 
- vidre. 

 
1.3 Observacions generals: 
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars, com bastides de cavallets, etc. 
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’emprarà el muntacàrregues. 
En els treballs interiors s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la 
potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux. 

 S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les tanques perimètriques de 
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com 
també les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAM DE FUSTER 

 
1.- Definició i descripció. 
 
1.1 Definició: 
S’entén per fusteria d’un edifici el conjunt de bastiments de base, marcs, batents i vidres de finestres, portes i 
armaris encastats, de funció no estructural.  
 
1.2 Descripció: 
Abans de l’inici de la col·locació dels bastiments de base i marcs, s’ha de comprovar l’aplom dels paraments i 
l’escairat de brancals i llindes. 
Un cop realitzada aquesta operació prèvia, es col·locaran els bastiments de base encastats o ancorats. 
Posteriorment es col·locaran els marcs de la porta o finestra subjectats al bastiment de base o directament a 
l’obra. Sobre aquests marcs s'hi fixaran els batents corresponents a les finestres o portes. 

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament 
d’elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a la 
planta baixa. Aquest aplec de material s’elevarà mitjançant la maquinària instal·lada per a aquest fi: grues o 
muntacàrregues, a mesura que es necessitin per a la seva col·locació a les diferents plantes.   

Per realitzar la fusteria serà imprescindible considerar el següent equip humà: 
- operadors de grua. 
- fusters. 
- vidriers. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans necessaris per dur a terme la realització de la fusteria: 
- Maquinària: grues, muntacàrregues, etc.  
- Estris: bastides de cavallets, escales de mà, proteccions col·lectives i personals, etc. 
- Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina de fregar portàtil, esmoladora, serra 

circular manual, etc. 
- Instal·lació elèctrica provisional. 
- Instal·lacions d’higiene i benestar. 

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

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell.  MÈDIA GREU MEDI 

3.-Caiguda d’objectes per desplom.  BAIXA GREU BAIX 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  BAIXA LLEU ÍNFIM 

5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 

6.-Trepitjades sobre objectes.  MÈDIA GREU MEDI 

7.-Cops contra objectes immòbils.  BAIXA LLEU ÍNFIM 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  MÈDIA GREU MEDI 

9.-Cops amb objectes o eines.  BAIXA GREU BAIX 

10.-Projecció de fragments o partícules.  BAIXA GREU BAIX 

11.-Atrapaments per o entre objectes.  BAIXA LLEU ÍNFIM 

13.-Sobreesforços.  MÈDIA GREU MEDI 

16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 

17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.  MÈDIA GREU MEDI 

21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials tallants.  ALTA LLEU MEDI 

27.-Malalties causades per agents químics.  MÈDIA GREU MEDI 

 
OBSERVACIONS : 
(8)  Risc específic causat per  l’ús de la màquina d'escatar i serra circular manual per a fusta. 
(17 i 21)   Risc causat per l’ús de dissolvents i vernissos. 
(26)   Risc causat per la manipulació de vidres. 
(27)   Risc causat per l’ús de dissolvents i vernissos. 
 
3.- Norma de Seguretat 
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
- Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua o el muntacàrregues 

d’obra. 
- A causa dels treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estiguin construïdes les 

instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra. 

PROCÉS 
- El personal encarregat de la col·locació de la fusteria ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 

auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 
- Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’ha de mantenir el tall net i endreçat. 
- Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les 

activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.) 
- Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per plataformes 

específiques.   
- S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 
- Els fleixos s’han de tallar, doncs posat que no es faci, aquests es podrien convertir en un “llaç” amb el qual, 

en ensopegar, es produirien caigudes al mateix nivell o fins i tot des d’alçada. 
- En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i 

erosions.  
- Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors 

diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 

- Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 
cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests 
treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda  a diferent nivell. 

- En cas que s’hagués de treballar a una bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una 
protecció a base de barana perimètrica. 

- És prohibit l’ús de cavallets a balcons sense haver constituït una protecció contra les caigudes des d’alçada. 
Si no existís aquesta protecció, es penjaran d’elements ferms de l’estructura, cables a on amarrar el fermall 
del cinturó de seguretat. 

- És prohibida la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i assimilables per evitar la 
realització de treballs dalt de superfícies insegures. 

- La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment 
de dos metres. 

- La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i 
reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 

Ram de fuster 
- Els aplecs de fusteria s’ubicaran en zones prèviament delimitades i senyalitzades. 
- En tot moment es mantindran lliures els camins de pas interior a l’obra. 
- Els bastiments de base (marcs, portes de pas, tapajunts, etc.) es descarregaran en blocs perfectament 

fleixats, penjats mitjançant eslingues de la grua torre. 
- Posat que es faci servir el muntacàrregues, els bastiments de base (o marcs, etc.) s’hissaran a les respectives 

plantes convenientment fleixats i subjectats al muntacàrregues. En arribar a la planta d’ubicació, es deixaran 
anar els fleixos i es descarregarà a mà. 

- En cas que l’hissat es realitzi mitjançant la grua, una vegada a la planta d’ubicació, es deixaran anar els 
fleixos i es descarregaran a mà.  

- Els bastiments de base o els marcs es repartiran immediatament per la planta per a la seva ubicació 
definitiva segons el replanteig efectuat, vigilant que el seu apuntalament, falcat, estampit sigui segur; és a 
dir, que impedeixi que es desplomin en rebre un cop lleu. 

- Per facilitar l’ancoratge dels marcs, es construirà una bastida de cavallets, que haurà de tenir barana de 
seguretat si hi ha risc de caiguda a diferent nivell de més de 2,5 metres. 

- Es desmuntaran aquelles proteccions que obstaculitzin el pas dels marcs, i un cop passats, es reposarà 
immediatament la protecció. Posat que en aquest interval hi hagi risc de caiguda a diferent nivell, el 
treballador haurà d’emprar el cinturó de seguretat convenientment ancorat. 

- Els retalls i serradures produïts durant els ajustaments, es recolliran i s’eliminaran mitjançant trompes 
d’abocament o mitjançant petits contenidors previstos per a aquest fi. 

- Els treballs de col·locació dels bastiments de base i marcs es realitzaran com a mínim entre dos operaris. 
- Els llistons inferiors contra deformacions es desmuntaran immediatament després d’haver acabat el procés 

d’enduriment de la part de rebut del bastiment de base, per a que acabi el risc d’ensopegades i caigudes. 
- Les operacions de fregat mitjançant màquina de fregar manual es realitzarà sempre sota ventilació per 

“corrent d’aire”. 
- El magatzem de coles i vernissos s’ubicarà a un lloc definit i ha de tenir ventilació directa i constant, així com 

un extintor de pols química seca al costat de la porta d’accés i sobre d’aquesta, un senyal de perill d’incendi, 
i un altre de no fumeu. 

- Els operaris que realitzin la col·locació de marcs, bastiments de base, batents, etc. hauran d’emprar casc de 
seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de 
seguretat si en aquests treballs per desenvolupar hi hagués risc de caiguda a diferent nivell. 

 
Muntatge de vidre 
- Els aplecs de vidre s’ubicaran a llocs indicats per a aquest fi. 
- A nivell de carrer s’acotarà amb baranes per als vianants la vertical dels paraments que s’estan envidrant. 
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- És prohibit de romandre o treballar a la vertical d’un tall d’instal·lació de vidres. 
- Es mantindran lliures de fragments de vidres els talls per tal d’evitar el risc de talls. 
- Els vidres es tallaran a la mida adient per a cada forat del local assenyalat amb aquesta finalitat. 
- La manipulació de les planxes de vidre es realitzarà mitjançant ventoses. 
- El vidre “presentat” a la fusteria corresponent, es rebrà i s’acabarà d’instal·lar immediatament. 
- Els vidres transparents ja instal·lats s'assenyalaran adequadament. 
- Els vidres s’emmagatzemaran, a les plantes, als llocs destinats amb aquest fi dalt d’un jaç de taulons de 

fusta; el vidre es col·locarà quasi verticalment, lleugerament decantat contra un parament determinat. 
- Les planxes de vidre transportades a mà es mouran sempre en posició vertical. 
- Les bastides que s’hagin d’emprar per a la instal·lació dels vidres a les finestres, estaran protegides a la part 

de davant (la que dóna a la finestra) per una barana sòlida de 90 cm. d’alçada, mesurada des de la 
plataforma de treball, formada per passamans, llistó intermedi i sòcol, per evitar el risc de caiguda al buit 
durant els treballs. 

- Els operaris que realitzin la col·locació del vidre hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 
(tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a 
desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

ELEMENTS AUXILIARS 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat 

- Grúes i aparells elevadors 
- Bastida de borriquetes 
- Pistola fixa-claus 
- Taladradora portàtil 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
Les proteccions col·lectives a què fan referència les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana 
ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants 
(guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

- Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central 
amb tub buit i, a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla 
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per 
un guardacòs en forma de muntant. 

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

- Extintor de pols química seca. 

Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada 
en aquesta activitat: 

- Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal d’advertència de risc d’incendi. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de no fumeu. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 

- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra seguint 
els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
5.- Relació d’Equips de protecció individual. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 

Pels treballs de fusteria de fusta: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 
- Màscara antipols pels fregadors amb paper de vidre. 
- Màscara amb filtre químic posat que manipulessin coles, vernissos, etc. 

Pels treballs de tancaments metàl·lics: 

- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 
- Ulleres antiimpactes per a manipulació de l’esmoladora. 

Pels treballs de cristalleria: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es dotarà als treballadors dels 
mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora 
(Art. 7 RD 1627/1997). 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 773/1997, 
del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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INSTAL·LACIONS 

 
1.- Introducció. 
 
1.1 Definició:  
Col·locació i muntatge d’un conjunt d’aparells, conduccions, accessoris, etc., destinats a proporcionar un servei. 
 
1.2 Tipus d’instal·lacions : 
- Electricitat i audiovisuals: (ref. InsEl1,2,3,4,5,6,7,8) consisteix, amb les corresponents ajudes de maçoneria, 

en l’obertura de regates, allotjament al seu interior de les conduccions de repartiment i el posterior 
tancament de les regates, en el cas d’instal·lacions encastades. A més, s’inclou la instal·lació de caixes de 
distribució, els mecanismes de comandament, els elements de seguretat, etc. que són necessaris pel 
correcte funcionament del sistema d’il·luminació, telefonia, vídeo, TV, megafonia, l’accionament de la 
maquinària, etc. instal·lats a un edifici. 

- Instal·lació de conductes fluids (subministrament, evacuació i contra incendis) : (ref. InsFl1,2,3,4,5,6,7,8) 
Fontaneria. 
Sanejament. 
Calefacció. 
Gas 

- Instal·lació d’aire condicionat: (ref. InsAi1,2,3,4,5,6,7,8) 
- Antenes i parallamps: (ref. InsAn1,2,3,4,5) s’inclou des de la col·locació del pal de les antenes receptores i de 

les línies de repartiment, fins l’arribada del subministrament dels diferents punts de connexió dels aparells 
interiors. 

- Ascensors i muntacàrregues: (ref. InsAs1,2,3,4,5,6,7) partint del buit previst ja de les fases d’estructura i 
tancaments, es procedirà, d’una banda, a la col·locació de les portes exteriors d’accés a la cabina, i d’altra 
banda, a la instal·lació de guies, maquinària, contrapesos i cabina exterior del buit. 

 
1.3 Observacions generals : 
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, escales de mà i tisora, eines 
manuals, etc. 
Als treballs interiors, s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la 
potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux. 

S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de 
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra;  les instal·lacions d’higiene i benestar, així com 
també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS 

 
1.- Definició i descripció. 
 
1.1 Definició: 
Instal·lació elèctrica: Conjunt de mecanismes i utillatges destinats a la distribució i consum d’energia elèctrica a 
220/380 volts, des del final de la presa de la companyia subministradora fins a cada punt d’utilització de l’edifici.  
Instal·lació d’àudio-visuals: Conjunt de sistemes electrònics destinats  a la transmissió per cable de senyals 
elèctriques d’alta freqüència per a les funcions de telefonia, tèlex, vídeo, megafonia, TV, etc. 
 
1.2 Descripció: 
Les instal·lacions per cable per a la transmissió dels impulsos elèctrics de freqüència industrial (instal·lació 
elèctrica de 220/380 volts) i d’alta freqüència (instal·lació d’àudio-visuals de molt baixa tensió) es realitzaran 
mitjançant cables entubats, i a cada punt de distribució hi haurà la seva corresponent caixa de connexions. 
S’han d’individualitzar les canalitzacions segons les diferents funcions a exercir: electricitat, telefonia, vídeo, 
megafonia, TV per cable, etc. 
Els tubs o canalitzacions que porten cables poden anar encastats o vistos, així com les seves caixes de distribució, 
que hauran de tenir accés per realitzar les operacions de connexió i reparació. 

En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials 
necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a un espai 
predeterminat tancat(cables, tubs, etc.).  

Per realitzar la instal·lació elèctrica i d’àudio-visuals serà imprescindible considerar el següent equip humà: 
- electricistes. 
- ajudes de maçoneria. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la 
instal·lació: 

- Estris: escala de tisora, escala de mà, proteccions col·lectives i personals, etc. 
- Eines manuals: comprovants de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina per 

fer regates, etc. 
- Instal·lació elèctrica provisional. 
- Instal·lacions d’higiene i benestar. 

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



208        Projecte de reforma i rehabilitació d’una casa rural situada a s’Aranjassa, Palma de Mallorca 

 

 

Riscos  Probabilitat Gravetat Avaluació del 
risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  BAIXA LLEU ÍNFIM 

5.-Caiguda d’objectes.  MÈDIA GREU MEDI 

9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 

10.-Projecció de fragments o partícules.  ALTA LLEU BAIX 

13.-Sobreesforços.  MÈDIA GREU MEDI 

15.-Contactes tèrmics.  BAIXA GREU BAIX 

16.-Contactes elèctrics.  ALTA MOLT GREU ELEVAT 

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.  ALTA LLEU MEDI 

28.-Malalties causades per agents físics.  MÈDIA GREU MEDI 

 
OBSERVACIONS : 
(10)   Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates. 
 
3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les instal·lacions 
d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.  

PROCÉS 
 Xarxa interior elèctrica i àudio-visual 
El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 
auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat. 
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les activitats 
anteriors (balconeres, cornises, etc.). 
En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i erosions.  
Els operaris que realitzin el transport del material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 
americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors 
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es tindrà cura de l’ordre i la neteja del tall per evitar el risc 
d’ensopegades. 
La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de 
dos metres. 
La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta de 
protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 
És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització de les 
clavilles mascle-femella. 
Les escales de mà a utilitzar, seran  tipus tisora, dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora 
d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats sobre superfícies insegures. 
En la realització del cablejat, penjat i connexió de la instal·lació a zones de risc de caiguda al buit (escales, 
balconeres, etc.) es protegirà el buit mitjançant una xarxa de seguretat. 
Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II). 
Les eines dels instal·ladors, els aïllaments de les quals estiguin deteriorats, seran retirades i substituïdes per 
altres en bon estat de manera immediata. 

Per evitar la connexió accidental a la xarxa de la instal·lació elèctrica de l’edifici, l’últim cablejat que s’executarà 
serà el que vagi del quadre general al de la companyia subministradora, guardant a un lloc segur els mecanismes 
necessaris per a la connexió, que seran els últims a instal·lar-se. 
Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal abans d’iniciar-se, per 
evitar accidents. 
Abans de fer entrar a càrrega la instal·lació elèctrica, s’haurà de fer una revisió a fons de les connexions de 
mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres elèctrics, d’acord amb el Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió. 
Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i 
lona (tipus americà) o guants aïllants si els calgués, granota de treball i botes de cuir de seguretat. 

Xarxa exterior elèctrica 
El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 
auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 
La instal·lació dels cables d’alimentació des de la presa fins els punts, es realitzarà entubats i enterrats a rases. 
A la realització de les rases es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous (MovEZ). 
Les connexions es realitzaran sempre sense tensió a les línies. 
Durant l’hissat dels pals o bàculs a zones de trànsit, s’acotarà una zona amb un radi igual a l’alçada  d’aquests 
elements més cinc metres. 
Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb senyals previstes 
per al codi de circulació, i per la nit, aquestes es senyalitzaran amb llums vermells. 
Durant l’hissat d’aquests bàculs o pals, es vigilarà en tot moment que es respectin les distàncies de seguretat 
respecte a d’altres línies d’Alta Tensió aèries que hi hagi pels voltants, és a dir: per a tensions no superiors a 66 
Kv, a una distància de 3 metres, i superiors a 66 Kv, a una distància de seguretat de 5 metres. 
Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i 
lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
 
ELEMENTS AUXILIARS 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs d’aquesta 
activitat: 

- Escales de mà 
- Pistola fixa-claus 
- Taladradora portàtil 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 
els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

- Xarxes de seguretat horitzontals o verticals segons el cas, seran de poliamida, amb un diàmetre mínim de 
la corda de 4 mm. i una llum de malla màxima de 100x100 mm. La xarxa anirà proveïda de corda 
perimètrica de poliamida de 12 mm. de diàmetre com a mínim, convenientment ancorada. L’ancoratge 
òptim de les xarxes són els elements estructurals, donat que així la xarxa pot quedar convenientment 
tensa de manera que pugui suportar al centre un esforç de fins a 150 Kp. 

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana 
ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants 
(guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

- Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central 
amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla 
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electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per 
un guardacòs en forma de muntant. 

- Extintor de pols química seca. 

Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada 
en aquesta activitat: 

- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 
els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

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

Treballs de transport: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 

Pels treballs d’instal·lació (baixa tensió i ÀUDIO-VISUALS) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Guants aïllants, si els calgués. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 

Pels treballs d’instal·lació (alta tensió) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants aïllants. 
- Granota de treball. 
- Botes aïllants. 
- Protecció d’ulls i cara. 
- Banqueta aïllant i/o catifa aïllant. 
- Perxa aïllant. 

Pels treballs de maçoneria (ajudes) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 

- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates). 
- Protecció de les oïdes (en realitzar regates). 
- Màscara amb filtre mecànic antipols (en realitzar regates). 

Pels treballs de soldadura elèctrica: 
- Cascos de seguretat. 
- Pantalla amb vidre inactínic. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors amb 
els mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora 
(Art. 7 RAD 1627/1997). 

Els Equips de Protecció Individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 773/1997, 
del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS  

 
1.- Definició i descripció. 
 
1.1 Definició: 
Instal·lació de fontaneria i aparells sanitaris: conjunt d’instal·lacions per a aigua potable (bombes, vàlvules, 
comptadors, etc.), conduccions (muntants), distribució per plantes i aparells pel subministrament i consum. 
Instal·lació de sanejament: sistemes d’evacuació i tractament d’aigües brutes. 
Instal·lació de calefacció: conjunt format pel calefactor, radiadors i conduccions que fan moure l’aigua calenta, 
no superior a 90 ºC, per un circuit tancat, per augmentar la temperatura ambiental mitjançant la radiació tèrmica 
dels radiadors. 
 
1.2 Descripció: 
Considerarem dos tipus d’instal·lacions de fluids: 

- les connectades a una xarxa de subministrament o evacuació pública: aigua, sanejament i gas. 
- les que són totalment independents: calefacció. 

En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials 
necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a un espai 
predeterminat tancat (cables, tubs, etc.).  

Per realitzar la instal·lació de conductes de fluids, serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 
- lampistes. 
- paletes. 
- operari que realitza les regates. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la 
instal·lació: 

- Estris: bastida modular tubular, bastiment penjat, bastida de cavallets, escala de tisora, escala de mà, 
passarel·les, proteccions col·lectives i personals, etc. 

- Eines manuals: comprovant de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina per 
fer regates (regatadora elèctrica), màquina de forjar, esmoladora angular, etc. 

- Instal·lació elèctrica provisional. 
- Instal·lació provisional d’aigua. 
- Instal·lacions d’higiene i benestar. 

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

 

Riscos  Probabilitat Gravetat Avaluació del 
risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

3.-Caiguda d’objectes per desplom.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  BAIXA LLEU ÍNFIM 

5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 

7.-Cops contra objectes immòbils.  MÈDIA LLEU BAIX 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  MÈDIA GREU MEDI 

9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 

10.-Projecció de fragments o partícules.  MÈDIA LLEU BAIX 

13.-Sobreesforços.  MÈDIA GREU MEDI 

15.-Contactes tèrmics.  BAIXA GREU BAIX 

16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 

19.-Exposició a radiacions.  MÈDIA GREU MEDI 

20.-Explosions.  BAIXA MOLT  GREU MEDI 

21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 

28.-Malalties causades per agents físics.  MÈDIA GREU MEDI 

 
OBSERVACIONS : 
(3)  Risc degut al desplom de bastides de façana i/o lliscaments de terres en rases. 
(8)  Risc específic en l’ús de la màquina de fregar i serra circular manual per a fusta. 
(10)  Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates i la pistola fixa-claus. 
(19)  Risc causat per les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador. 
(28)  Risc causat per  les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador i a la manipulació de la màquina de 
fer regates. 
 
3.- Norma de Seguretat 
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les instal·lacions 
d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra. 

PROCÉS 
Xarxa interior  
El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 
auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat. 
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, s’hauran de respectar les baranes de seguretat. 
En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i erosions.  
Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 
americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors 
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es posarà cura en l’ordre i la neteja del tall, per evitar el risc 
d’ensopegades. 
La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de 
dos metres. 
La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta de 
protecció de la bombeta, alimentats a 24 Volts. 
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És prohibit de connectar els cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització de les 
clavilles mascle-femella.  
Les escales de mà a emprar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d’obertura, 
per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats a sobre de superfícies insegures. 
Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II). 
Les eines dels instal·ladors, l’aïllament de les quals estigui deteriorat, seran retirades i substituïdes per d’altres en 
bon estat de manera immediata. 

Instal·lació de fontaneria, aparells sanitaris, calefacció i evacuació d’aigües residuals. 
El magatzem pels aparells sanitaris, radiadors, etc. s’ubicarà a l’obra, a un local tancat. 
Durant el transport, és prohibit d’emprar els fleixos dels paquets com anses. 
Els blocs i aparells sanitaris fleixats a sobre de batees, es descarregaran fleixats amb l’ajuda del ganxo de la grua. 
La càrrega serà guiada per un home mitjançant un cap guia que penjarà d’ella, per evitar els riscos de cops i 
enganxades. 
Els blocs d’aparells sanitaris, un cop rebuts a planta, es transportaran directament al lloc d’ubicació, per evitar 
accidents a les vies de pas intern. 
El taller magatzem s’ubicarà a un lloc senyalat de l’obra, i estarà dotat de porta, ventilació per corrent d’aire i 
il·luminació artificial si fos necessària. 
El transport  de trams de canonada a l’espatlla per un sol home es realitzarà inclinant la càrrega cap a darrera, de 
manera que, l’extrem que vagi davant superi l’alçada d’un home, per tal d’evitar cops i ensopegades amb d’altres 
operaris a llocs poc il·luminats. 
Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d’ús, evitant que s’aixequin estelles durant la feina. 
Es reposaran les proteccions dels buits dels forjats un cop realitzat l’aplomat, per a la instal·lació dels muntants, 
evitant així el risc de caiguda. L’operari, en realitzar l’operació de l’aplomat, emprarà el cinturó de seguretat 
contra les caigudes. 
Es rodejarà amb barana de seguretat els buits de forjat pel pas de tubs que no puguin cobrir-se després d’haver 
acabat l’aplomat, per evitar el risc de caiguda. 
Es mantindran nets de trossos i retalls els llocs de treball. Es netejaran a mesura que s’avanci, aplegant la runa 
per al seu vessament, pels conductes d’evacuació, per evitar el risc de trepitjades sobre objectes. 
És prohibit de soldar amb plom a llocs tancats. Sempre que s’hagi de soldar amb plom s’establirà un corrent 
d’aire de ventilació, per evitar el risc de respirar productes tòxics. 
El local destinat a emmagatzemar les bombones o ampolles de gasos liquats s’ubicarà a un lloc preestablert a 
l’obra; que haurà de tenir ventilació constant per corrent d’aire, porta amb pany de seguretat i il·luminació 
artificial.  
La il·luminació elèctrica del lloc on s’emmagatzemen les ampolles o bombones de gasos liquats es realitzarà 
mitjançant mecanismes estancs antideflagrants de seguretat. 
A sobre de la porta del magatzem de gasos liquats s’establirà un senyal normalitzada de “perill explosió” i un 
altre de “No fumeu”. 
Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s’instal·larà un extintor de pols química seca. 
És prohibit l’ús d’encenedors i bufadors al costat de materials inflamables. 
És prohibit de deixar els encenedors i bufadors encesos. 
Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per evitar incendis. 
Les ampolles o bombones de gasos liquats es transportaran i romandran als carros portaampolles. 
S’evitarà de soldar amb les ampolles o bombones de gasos liquats exposades al sol. 
Es vigilarà en tot moment el bon estat dels manòmetres, i es vigilarà que a les mànegues hi hagi les vàlvules 
antiretrocés. 
Les instal·lacions de fontaneria a balcons, tribunes, terrasses seran executades un cop s’hagin aixecat  els 
parapets o baranes definitives. 
Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i 
lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els calgués. 

Els operaris que realitzin regates hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), ulleres 
antiimpactes, protectors auditius, granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
Els operaris que realitzin treballs amb el bufador hauran d’emprar casc de seguretat, guants i maneguins de cuir, 
espiell amb vidre fumat, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i màscara 
antifums tòxics si els calgués. 
Els operaris que realitzin treballs amb soldadura elèctrica hauran d’emprar casc de seguretat, guants i maneguins 
de cuir, pantalla amb vidre inactínic, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de 
cuir i màscara antifums tòxics si calgués. 
Els operaris que realitzin treballs de maçoneria hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona  (tipus 
americà) o de neoprè, segons els casos, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els 
calgués. 

Xarxa exterior 
El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 
auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 
La instal·lació dels conductes d’alimentació des de la xarxa general fins a l’edifici es realitzarà enterrada a rases. 
En la realització de les rases i pericons, es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous. 
Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i 
lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 

ELEMENTS AUXILIARS 
En aquest apartat considerarem els nous elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs d’aquesta 
activitat: 

- Oxitallada 
- Soldadura elèctrica 
- Esmoladora angular 
- Bastida de borriquetes 
- Pistola fixa-claus 
- Taladradora portàtil 
- Màquina de regates elèctrica 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 
els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per:  

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana 
ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els 
muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

- Extintor de pols química seca. 

Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada 
en aquesta activitat:  

- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc, material inflamable. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de no fumeu. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
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- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 
els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
5.- Relació d’Equips de protecció individual. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:  

Treballs de transport i fontaneria: 
Cascos de seguretat. 
Guants de cuir i lona (tipus americà). 
Botes de seguretat. 
Granota de treball. 
Cinturó de seguretat, si calgués  

Pels treballs amb bufador: 
Cascos. 
Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d’infrarojos. 
Guants de cuir. 
Mandil de cuir. 
Maneguins de cuir. 
Granota de treball. 
Botes de cuir amb polaines.  

Pels treballs de maçoneria (ajudes) : 
Cascos de seguretat. 
Guants de cuir i lona (tipus americà) o de neoprè. 
Granota de treball. 
Botes de cuir de seguretat. 
Ulleres antiimpactes (en realitzar regates). 
Protecció de les oïdes (en realitzar regates). 
Màscara amb filtre antipols (en realitzar regates). 
Cinturó de seguretat, si calgués  

Pels treballs de soldadura elèctrica: 
Cascos de seguretat. 
Pantalla amb vidre inactínic. 
Guants de cuir. 
Mandil de cuir. 
Granota de treball. 
Botes de cuir amb polaines. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels 
mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que (Art. 7 RD 1627/1997). Els Equips de 
Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits. 
 
 
 
 
 

INSTAL·LACIÓ D’ANTENES I PARALLAMPS 

 
1.- Definició i descripció. 
 
1.1 Definició: 
Instal·lació d’antenes : Conjunt de sistemes col·lectius de captació, distribució i presa de senyals de Televisió i 
Ràdio. 

Instal·lació de parallamps : Instal·lació de protecció contra el llamp des del cap o xarxa de captació fins a la seva 
connexió a la presa de terra de l’edifici. 
 
1.2 Descripció: 
Instal·lació d’antenes: s’instal·larà l’antena en la part alta de l’edifici, procurant la connexió fins els diferents 
centres d’amplificació, tenint en compte la impedància que ofereix el cable a la conducció del senyal des de 
l’antena fins als sistemes d’amplificació. 

La instal·lació de parallamps serà obligatòria en edificis l’alçada de la qual sigui superior a 43 metres, i a aquells 
edificis que manipulin o emmagatzemin substàncies explosives o fàcilment inflamables i a tots aquells edificis 
que, a causa de  la seva situació (per exemple a l’alta muntanya), tinguin un alt risc de descàrrega elèctrica. 
Els parallamps poden ser de dos tipus: 

- Sistema de puntes : cada parallamps cobreix un con d’eix vertical amb vèrtex al cap de captació , la base 
de la qual té un radi igual a l’alçada de la instal·lació. Quan diversos parallamps estiguin units a distàncies 
inferiors a 20 metres, el cable d’unió actua com a parallamps continu. És adequat per a edificis amb 
predomini de l’alçada respecte de la superfície a planta. 

- Sistema reticular: està format per una xarxa constructora en forma de malla, dissenyada de  mode que 
cap punt de la coberta quedi a més de 9 metres d’un cable conductor. Protegeix el volum cobert per la 
malla. El perímetre de la malla es col·locarà a les arestes més elevades de l’edifici. Cada punt del 
conductor engendra, a més, un con de protecció igual al dels parallamps de puntes. És adequat per a 
edificis amb predomini de la superfície a planta respecte de la seva alçada. 

A la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials 
necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a un espai 
predeterminat tancat. 

Per realitzar la instal·lació d’antenes i parallamps serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 
instal·ladors. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la 
instal·lació: 

- Estris: bastiment penjat o bastida tubular modular, escala de mà, passarel·les, proteccions col·lectives i 
personals, etc. 

- Eines manuals : pistola fixa-claus, perforadora portàtil, esmoladora angular, etc. 
- Instal·lació elèctrica provisional. 
- Instal·lacions d’higiene i benestar. 

 
2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 
A la relació de les causes dels accidents s’ha considerat a cada activitat només els riscos més importants. I a la 
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
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A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció de 
la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons 
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas, 
controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 

Riscos  Probabilitat     Gravetat    Avaluació del 
risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell.  ALTA GREU ELEVAT 

3.-Caiguda d’objectes per desplom.  BAIXA MOLT GREU MEDI 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  BAIXA LLEU ÍNFIM 

5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 

9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 

13.-Sobreesforços.  MÈDIA GREU MEDI 

16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 

 
3.- Norma de Seguretat 
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
Donats els treballs a desenvolupar, s’ha d’assegurar que ja estiguin construïdes les instal·lacions d’Higiene i 
Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.  

 PROCÉS 
El personal encarregat del muntatge d’antenes i parallamps ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 
auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 
No s’iniciaran els treballs sobre les cobertes fins a haver acabat les baranes de seguretat.  
S’establiran punts d’ancoratge per amarrar els cables als quals s’enganxarà el cable de seguretat, per evitar el risc 
de caiguda des d’alçada. 
El tall es mantindrà net d’obstacles i objectes. 
És prohibit de vessar runes i retalls directament des de la façana. Les runes s’aplegaran i recolliran a un cubell o 
petit contenidor disposat per a aquest fi. 
No s’iniciaran els treballs fins a haver-se acabat el “camí segur” per transitar o romandre a sobre de cobertes 
inclinades, i evitar el risc de caiguda al buit. 
La instal·lació del cable que baixa es realitzarà quan es faci efectiu el revestiment de les façanes, amb la finalitat 
d’aprofitar la seguretat ja ideada per als mitjans auxiliars que s’emprin. 
Les operacions de muntatge de components es realitzarà a cota zero. No s’han de muntar a alçada si no és 
estrictament imprescindible, amb el fi de no potenciar els riscos ja existents. 
Sota condicions meteorològiques extremes: pluja, neu, gel o vent superior a 50 Km/h es suspendran els treballs. 
Les antenes i parallamps s’instal·laran amb l’ajuda de plataformes horitzontals, recolzades a sobre d’elements 
que rectifiquin el pendent, donant així a la plataforma la seva horitzontalitat. Aquesta plataforma de treball 
haurà d’estar protegida en tot el seu perímetre mitjançant una barana de seguretat. 
Les escales de mà, tot i emprar-se “momentàniament”, s’ancoraran fermament al recolzament superior i estaran 
dotades de sabates antilliscants i passaran en 1 metre, l’alçada a superar. 
Les línies elèctriques properes al tall es deixaran sense servei durant la realització dels treballs.  
Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat amb barbuqueig, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de 
treball, botes de seguretat amb sola antilliscant i, si calgués, amb ancoratge mòbil del tipus “Keep-block” o ús 
d’una politja de seguretat. 

ELEMENTS AUXILIARS 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat: 

- Escales de mà 
- Esmoladora angular 
- Pistola fixa-claus 
- Taladradora portàtil 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 
els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes  per:  

Amarradors per al cinturó de seguretat. 
Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha de 

ser de 90 cm. , i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants 
(guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb 
tub buit, i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla 
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per 
un guardacòs en forma de muntant. 

Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada 
en aquesta activitat: 

Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
Senyal de prohibit el pas als vianants. 
Senyal de protecció obligatòria del cap. 
Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
Senyal de protecció obligatòria del cos. 
Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat, posat que calgui. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 
els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
5.- Relació d’Equips de protecció individual. 
Els Equips de Protecció Individual seran els següents segons els treballs a desenvolupar:  

Pels treballs d’instal·lació d’antenes i parallamps: 
Cascos de seguretat. 
Guants de cuir i lona (tipus americà). 
Granota de treball. 
Botes de cuir de seguretat amb sola antilliscant. 
Cinturó de seguretat, si els calgués, amb ancoratge mòbil del tipus Keep-block o ús d’una politja de seguretat. 
Protecció dels ulls, si els calgués. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels 
mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora 
(Art. 7 RD 1627/1997). 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits. 
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MEDIS AUXILIARS 

Oxitallada 
- El subministrament i transport intern en l’obra de les ampolles de gas liquats es farà tenint present les 

següents condicions : 
Hauran d’estar protegides, les vàlvules de tall, amb  la corresponent caperutxa protectora. 
No es mesclaran les bombones de gasos diferents. 
Les bombones s’hauran de transportar en batees engabiades en posició vertical i lligades. 

- S’ha de prohibir que les bombones de gasos liquats romanguin exposades al sol de manera perllongada. 
- S’han d’emprar les bombones de gasos liquats en posició vertical. 
- S’ha de prohibir l’abandonament de les bombones després de la seva utilització. 
- Les bombones de gasos s´aplegaran a llocs d’emmagatzematge tot destriant les buides de les  que estiguin 

plenes. 
- El magatzem de gasos liquats s’ubicarà a l’exterior de l’obra, amb una ventilació constant i directa. 
- Es senyalitzaran les entrades al magatzem amb el senyal de perill d’explosió i no fumeu. 
- Es controlarà que el bufador romangui completament apagat un cop finalitzada la tasca. 
- S’haurà de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules antirretrocès de la flama. 
- S’ha de vetllar perquè no hagi cap fuita de gas a les mànegues d’alimentació. 
- Tots els operaris de l’oxitallada hauran de conèixer la següent normativa: 

S’ha d’utilitzar a cada moment els carros portabombones per a realitzar el treball amb major seguretat i 
comoditat. 

S’ha d’evitar que es colpegin les ampolles o que puguin caure des d’una alçada per eliminar la possibilitat 
d’accidents. 

L’operari haurà d’emprar casc de polietilè (pels desplaçaments per l’obra), elm de soldador (casc + careta de 
protecció) o pantalla de protecció de sustentació manual, guants de cuir, maneguins de cuir, polaines de 
cuir, davantal de cuir i botes de seguretat. 

No s’han d’inclinar  les bombones de acetilè  fins a esgotar-les. 
No s’han d’utilitzar les bombones d’oxigen tombades. 
Abans d’encendre l’encenedor, s’ha de comprovar que estiguin ben fetes les connexions de les mànegues i 

que aquestes es trobin en perfecte estat . 
Abans d’encendre l’encenedor, s’haurà de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules antirretrocès, per 

evitar així possibles retrocessos de la flama. 
Per comprovar que a les mànegues no hi ha cap  fuita ,s’han de submergir, aquestes, sota pressió a un 

recipient amb aigua. 
No  s’ha d’abandonar el carro portabombones en cap absència perllongada, s’ha de tancar sempre el pas  del 

gas i  portar el carro a un lloc segur. 
S’ha d’obrir sempre el pas de gas amb la clau apropiada. 
S’han d’ evitar focs a l’entorn de les bombones de gasos liquats. 
No  s’ha de dipositar l’encenedor a terra. 
S’assegurarà que la trajectòria de la mànega sigui el més curta possible. 
Les mànegues d’ambdós gasos han de romandre unides entre si, mitjançant cinta adhesiva. 
S’han d’utilitzar mànegues de colors diferents per a cada gas (oxigen color blau, acetilè color vermell) 
No s’ha d’utilitzar l’acetilè per soldar o tallar materials que continguin coure. 
Posat que s’utilitzi l’encenedor per desprendre pintures, l’operari haurà d’emprar mascareta protectora amb 

filtres químics específics pels productes que  vagi a cremar. 
Posat que es soldi o es tallin elements pintats s’haurà de fer a l’aire lliure o en un local ben ventilat. 
Un cop utilitzades les mànegues s’hauran de recollir al carretó, així es realitzarà el treball d’una forma més 

còmoda, ordenada i alhora més segura. 
Es prohibit de fumar alhora que hom es troba soldant, tallant, o  manipulant encenedors o bombones. 

Tampoc es pot fumar al magatzem de les bombones. 

Escales de mà. 
- A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han d’anar engalzats. 
- Posat que es pintés les escales de fusta, s’haurà de fer mitjançant vernís transparent. 
- No han de superar alçades superiors a 5 metres. 
- Per a alçades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforçats en el seu centre. 
- Per a alçades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials. 
- Han de  disposar de dispositius antilliscants a la  base o ganxos de subjecció a la seva part superior . 
- L’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’1 metre el punt de desembarcada. 
- L’ascens o  el descens per l’escala s’ha de realitzar de front a aquesta. 

Grup compressor i martell pneumàtic 
- El grup compressor s’instal·larà a  l’obra a la zona assignada per a la direcció de l’obra. 
- L’arrossegament directe per a la ubicació del compressor, pels operaris, es realitzarà a una distància mai 

inferior als dos metres de talls i talús, en prevenció de riscos i de esllavissades. 
- El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de manera que  quedi 

garantida la seva estabilitat. I el transport dintre de la caixa de camió es realitzarà completament 
immobilitzant la càrrega, calçant-la ,  per  evitar moviments. 

- El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, així com també ho estarà el martell  pneumàtic. En cas que 
això, no sigui possible l’operari haurà d’utilitzar un equip de protecció individual (auriculars o tampons). 

- Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal·lades i en posició de tancat en prevenció de 
possibles atrapaments o per  evitar l’emissió de soroll. En el cas de l’exposició del compressor a elevades 
temperatures ambientals, s’haurà de col·locar sota un ombràcul. 

- S’instal·laran senyals de seguretat que indiquin : el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels resguards 
de seguretat de la màquina a cada moment, ús de mascaretes i ulleres. 

- Els compressors a utilitzar en l’obra, s’ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 metres dels martells 
(o vibradors). 

- Les mànegues a utilitzar en  l’obra  hauran d’estar en perfectes condicions, així com també els mecanismes 
de connexió hauran de tenir la seva corresponent estanquitat. 

- És prohibit d’emprar la mànega de pressió per  netejar  la roba de treball. 
- Abans d’accionar el martell pneumàtic s’ha d’assegurar  que estigui lligat el punter. 
- S’ha de substituir el punter en el posat que s’observi deterioració o desgast del mateix. 
- No es pot abandonar mai, sota cap circumstància, el martell mentre estigui connectat al circuit de pressió. 
- No es pot deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic clavat al terra. 
- L’operari que manipuli el martell pneumàtic haurà d’emprar casc de seguretat, davantal, granota de treball, 

botes de seguretat, guants de cuir i si s’escau, ulleres antimpacte, mascareta antipols i protectors auditius. 

Camions i traginadores de trabuc “dúmpers” de gran tonatge 
- S’ha de vetllar perquè els camions hagin superat la ITV reglamentària. 
- Els conductors de camions i traginadores de trabuc “dúmpers” hauran d’estar en possessió del corresponent 

permís de conducció per al vehicle que condueixen. 
- Quan s’hagi finalitzat l’operació de càrrega de terres en el camió o traginadora de trabuc “dúmper”, i abans 

d’iniciar-se el transport, s’haurà de cobrir aquests amb una lona. 
- En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s’ha de parar en rampes d’accés, s’hauran d’utilitzar 

topalls o tascons que impedeixin  fer el recorregut marxa enrere a més a més de tenir accionat el fre 
d’estacionament. 

- En tot moment s’ha de respectar la senyalització de l’obra, el codi de circulació i les ordres dels 
senyalitzadores autoritzats. Sempre s’haurà de donar preferència de pas a les unitats carregades. 

- S’ha de triar el dúmper o camió  més adequat segons  la càrrega per transportar. 
- S’ha de parar esment especial al tipus, utilització i manteniment dels pneumàtics. 
- S’ha de respectar, en tot moment, les indicacions del conductor de la màquina de càrrega. 
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- Abans d’aixecar la caixa basculadora, s’ha d’assegurar l’absència d’obstacles aeris i de què la plataforma 
estigui plana i sensiblement horitzontal. 

- Totes aquestes màquines hauran de tenir clàxon i llum de marxa enrere efectuant les maniobres sense cap 
brusquedat tot i anunciant-les prèviament. 

- En tots els treballs el conductor haurà d’estar qualificat i haurà d’emprar casc de seguretat quan surti de la 
cabina. 

- Durant els treballs de càrrega i descàrrega no pot romandre cap persona a prop de la maquinària, evitant la 
permanència d’operaris sobre el basculador. 

- Durant les operacions de  càrrega i descàrrega de la caixa basculadora : 
- el conductor s’haurà de quedar a la cabina, sempre que aquesta disposi d’una visera protectora. 
- s’ha d’assegurar que la caixa basculadora pugi dreta durant la descàrrega i la càrrega estarà equilibrada 

quan es carregui. 
- s’han de respectar les instruccions del guia en la descàrrega. 
- sempre que la maquinària es trobi a la cresta de un talús es respectarà la distància de seguretat. 
- si el bolquet és articulat,  aquest s’ha de mantenir en línia. 
- si la caixa basculadora té portes posteriors, s’han de respectar les consignes pròpies en cada tipus 

d’obertura, tancament i bloqueig de les portes.  
- Després de  la descàrrega de la caixa basculadora : 

- no s’ha de posar en marxa la màquina fins que s’hagi assegurat que la caixa basculadora està totalment 
abaixada. 

Retroexcavadora 
- S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant  de les màquines. 
- És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició que s’haurà de 

senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
- En marxa enrera, el conductor haurà d’accionar el clàxon i les llums blanques. 
- Abans d’iniciar els treballs d’excavació mitjançant retroexcavadora s’haurà: 

- Revisar els frens, d’ajustar els miralls retrovisors, comprovar  la visibilitat 
- Comprovar el clàxon de marxa enrera.  

- En finalitzar la jornada, s’haurà de deixar la màquina a la zona d’estacionament prefixada,  
- baixar el catúfol i recolzar-lo a terra. 
- Abans de sortir del lloc de conducció s’ha de tenir present : 

- Posar el fre d’estacionament. 
- Posar en punt mort els diferents comandaments. 
- Si l’estacionament és perllongat (més d’una jornada), es desconnectarà la bateria. 
- Treure la clau de contacte. 
- Tancar la cabina i tots els punts d’accés a la màquina. 

- S’ha de tenir la precaució de no deixar mai en el cas d’estacionament, ni en cas de curts períodes, el motor 
en marxa ni la cullera aixecada. 

Traginadora de trabuc “dumper” de petita cilindrada 
- Quan es deixi estacionat el vehicle s’haurà de parar el motor, emprar el fre de mà i, si es troben en  un 

pendent, s’hauran de calçar les rodes. 
- A la descàrrega de la traginadora de trabuc ”dumper” a prop de terraplens, rases, talús, pous, s’haurà de 

col·locar un tauló que impedeixi l’avenç de la traginadora de trabuc “dumper” més enllà d’una distància 
prudencial a la vorera del desnivell. 

- A la càrrega del material a la caixa s’haurà de tenir present la capacitat màxima de la mateixa i  és prohibit el 
transport d’objectes que surtin de la vorera de la caixa. 

- Dintre de la traginadora de trabuc “dumper” només pot anar el conductor, i  és prohibit el seu ús com a 
transport pel personal. 

- La càrrega situada al bolquet mai podrà  dificultar la visió del conductor. 

Bombeig de formigó 
- L’equip encarregat de la manipulació de la bomba de formigó haurà d’estar especialitzat en aquest tipus de 

treball. 
- La canonada de la bomba de formigó s’haurà de recolzar sobre cavallets, esbiaixant-se les parts susceptibles 

de moviment.  
- La mànega terminal d’abocada romandrà governada per un mínim de dos operaris alhora, evitant, així les 

caigudes per possibles moviments incontrolats de la mateixa. 
- Abans d’iniciar el formigonat d’una determinada superfície, s’haurà d’establir un camí de taulons segur, 

sobre el qual es recolzin els operaris que realitzen l’abocada dirigint la mànega des de castellet de formigó 
(torreta de formigonat). 

- La manipulació, el muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, serà dirigit per un 
operari especialitzat, evitant així, accidents per tampons o sobretensions interns. 

- Abans d’iniciar el bombament de formigó s’haurà de preparar el conducte (ficar greix a la canonada) enviant 
masses de morter de dosificació, per evitar obturació del conducte. 

- És prohibit d’introduir o accionar la pilota de neteja, si no s’ha instal·lat abans els dispositius de recollida a la 
sortida de la mànega després del recorregut total del circuit. 

- En cas de detenció de la bola s’haurà de paralitzar la màquina, reduint la pressió a zero i desmuntant tot 
seguit la canonada. 

- Els operaris lligaran la mànega terminal abans d’iniciar el pas de la pilota de neteja a elements sòlids, 
allunyant-se del lloc abans de què  comenci el procés. 

- S‘ha de revisar de manera periòdica els circuits d’oli de la bomba de formigó i s’haurà de tenir present que 
qualsevol altra reparació de la màquina es realitzarà amb els circuits elèctrics apagats. 

- Posat que s’apliqués el bombeig de formigó mitjançant el camió amb braç desplaçable.  
- Caldrà estendre les potes estabilitzadores del camió abans de maniobrar per evitar la bolcada. 

Serra circular 
- S’haurà de disposar d’un gabinet divisor separat- tres mil·límetres del disc de la serra. 
- S’ha d’instal·lar un caperutxó a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat per realitzar el tall. 
- S’ha de tancar completament el disc de la serra que es troba per sota de la taula del tall, mitjançant un 

resguard, es deixarà només una sortida per les llimadures. 
- S’ha de situar un interruptor de parada i marxa, a la mateixa serra circular.  
- Es vetllarà en tot moment que les dents de la serra circular es trobin convenientment entrescades. 
- En el cas que s’observi que les dents de la serra circular s’hagin esmussats en aquests moment no presentin 

la forma de entrescat corresponent s’haurà de canviar el disc, s’ha de rebutjar-lo, el disc. 
- S’haurà de complir a cada moment el  RD 1435/1992, del 27 de novembre, pel qual  es dictaminen les 

disposicions d’aplicació en seguretat i condicions de salut sobre maquinària.  

Grua mòbil 
- Caldrà tenir present : 
- Abans de realitzar qualsevol maniobra es col·locaran les potes estabilitzadores.* 
- No es treballarà amb el cable inclinat . 
- S'haurà de complir en tot moment el RD 2370/1996, del 18 de novembre, pel qual s' aproven l' Instrucció  

tècnica complementària MIE-AEM 4 del Reglament d'Aparells d'Elevació i la Manutenció referent a grues 
mòbils autopropulsades. 

Armadures 
- S’ha d’establir una zona d´aplec d’armadures ja treballades. 
- L’eslingat de les armadures per a l’elevació i el transport es realitzarà amb eslinges que garantissin 

l’estabilitat de la peça en la seva manipulació. 
- S’han d’acotar i senyalitzar els camins de transport de les armadures fins al tall d’obra. 
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- En el cas de la fabricació d’armadures en la mateixa obra, s’haurà de preveure una zona d’ubicació propera 
als accessos de l’obra. 

- L’organització del taller ferralla es realitzarà tenint en compte que la manipulació dels ferros s’haurà de fer 
seguint la màxima directriu, és a dir, es col·locarà primerament el magatzem de ferros no treballats, a 
continuació la cisalla, la plegadora i finalment el taller de muntatge de cèrcols  i graelles. 

- En acabar la jornada es realitzarà una neteja de retalls de ferro, deixant el tall d’obra net i endreçat. 
- Qualsevol màquina elèctrica, del taller ferralla, portarà la seva presa de terra. 
- Tota la instal·lació elèctrica del taller es trobarà centralitzada en un quadre de zona on es trobaran els 

corresponents diferencials i magnetotèrmics. 
- Quan s’utilitzi la soldadura elèctrica es procurarà que la massa estigui a prop del lloc on s’estigui realitzant la 

soldadura. 
- El grup convertidor de l’equip de l’instal·lació de la soldadura haurà d’estar convenientment aïllat de les 

seves parts actives. 
- En cas que s’utilitzés el bufador per als talls de metalls, s’haurà de tenir present la normativa d’oxitallada.  

Grues i aparells elevadors 
- En el  cas de l’elevació i transport dels ferros corrugats, mitjançant grua, s’haurà de vetllar per à que es faci 

un correcte eslingat. 
- L’eslinga ha de tenir un coeficient de seguretat, com a mínim, de 4. 
- S’haurà d’eslingar la càrrega amb una eslinga, com a mínim, de dos braços. 
- Mai s’ha de forçar, les eslinges per sobre de la seva capacitat d’elevació i si es detectés deformacions  o 

trencaments de qualsevol dels seus fils cal desfer-se d’aquesta. 
- Els ganxos de l’eslinga hauran de disposar de la seva corresponent balda de seguretat. 
- En el cas de  les eslinges metàl·liques, s’haurà de considerar la correcta situació i dimensió dels seus 

corresponents dispositius. 
- El ganxo de la grua haurà de disposar de la seva corresponent balda de seguretat. 
- La càrrega sospesa s’haurà de guiar amb sirgues per evitar moviments perillosos. 
- Alhora s’ha de tenir present respecte als aparells elevadors, que compleixin tot el que queda contemplat a la 

nostra legislació vigent : 
- RD 2291/1985 del 8 de novembre, per el qual s’aprova el Reglament d’Aparells d’elevació i   la seva 

Manutenció. 
- Ordre del 28 de juny de 1988 per la qual s’aprova l’Instrucció Tècnica complementària MIE-AEM2 del 

Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció en referència a grues desmuntables per a l’obra. 
- RD 2370/1996, del 18 de novembre, per el qual s’aprova l’Instrucció tècnica complementària MIE-AEM 4 

del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció en referència a grues mòbils autopropulsades 
emprades. 

Passarel·les 
- L’amplada de la passarel·la no ha de ser mai inferior a 60 cm. 
- Quan l’alçada d’ubicació de la passarel.la estigui a 2 o més metres d’alçada, s’haurà de disposar de barana de 

seguretat (passamans, llistó intermedi i entornpeu). 
- El terra de recolzament de la passarel.la ha de tenir la resistència adequada i mai serà relliscós. 
- Les passarel·les es mantindran sempre lliures d’obstacles. 
- Les passarel·les hauran de disposar d’un pis perfectament lligat. 
- S’ha de disposar d’accessos fàcils i segurs. 
- S’han d’instal·lar de forma que es pugui evitar la caiguda per basculament o lliscada. 

Soldadura elèctrica 
- Els soldadors hauran d’emprar a cada moment casc de seguretat, pantalla de soldador, guants de cuir, 

granota de treball, maniguets de cuir, davantal de cuir, polaines de cuir i botes de seguretat de cuir, als casos 
que sigui necessari també hauran d’emprar el cinturó de seguretat anticaiguda. 

- La pantalla de soldadura haurà de disposar del vidre inactínic adequat a la intensitat de treball de l’elèctrode. 
- No es pot  picar el cordó de la soldadura sense protecció ocular, els resquills de cascareta despreses poden 

produir greus lesions als ulls. 
- No es pot mirar directament a l’arc voltaic sense la corresponent protecció ocular. 
- No es poden tocar les peces acabades de soldar donat que poden estar a temperatura elevada. 
- S’ha de soldar en un lloc ben ventilat, evitant així, intoxicacions i asfixies. 
- Abans de començar la soldadura s’ha de comprovar que no hi hagi cap persona a la vertical del seu treball. 
- S’ha d’emprar la guindola de soldador adaptada, amb barana de seguretat a tot el seu perímetre, i pis format 

per taulons llisos de 2,5 cm de gruix que formin una plataforma de treball de com a mínim 60x60 
- No s’ha de  deixar la pinça damunt del sobre ni sobre el perfil a soldar, s’haurà de dipositar sobre un 

portapinces. 
- S’ha d’instal·lar el cableajat del grup de manera que s’evitin ensopegades i caigudes. 
- No es pot utilitzar el grup sense que porti instal·lat el protector de clemes. 
- S’haurà de comprovar que el grup estigui connectat correctament a terra abans de començar els treballs. 
- Posat que hi hagi pauses perllongades  s’haurà de desconnectar el grup de soldadura. 
- S’ha de  comprovar que les connexions de les mànegues siguin totalment estancs a la intempèrie. 
- Abans de començar els treballs caldrà comprovar que es trobin ben instal·lades les pinces portaelectrodes i 

els borns de connexió. 
- Posat que hi hagi inclemència del temps s’han de suspendre els treballs de soldadura. 
- S’ ha de col·locar al lloc de la soldadura un extintor contraincendis. 

Esmoladores angulars 
- S’ha d’informar al treballador dels riscos que té aquesta màquina i la forma de prevenir-los. 
- S’ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en perfectes condicions, emmagatzemant-lo en llocs secs 

lliures de cops i atenent a les indicacions del fabricant. 
- Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina. 
- No es pot  sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola. 
- S’haurà  d’utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i les característiques de la màquina. 
- No s’haurà de sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació de una pressió excessiva. 

Els resultats poden ser nefastos: trencament del disc, sobrescalfament, pèrdua de velocitat i de rendiment, 
rebuig de la peça o reacció de la màquina, pèrdua d’equilibri, etc. 

- Posat que es treballi sobre peces de petita mida o en equilibri inestable, s’haurà d’assegurar la peça, de 
manera que no sofreixi moviments imprevistos durant l’operació. 

- S’ha de parar la màquina totalment abans de posar-la, en prevenció dels possibles desperfectes al disc o 
moviments incontrolats de la mateixa. La situació ideal és disposar de suports especials propers al lloc de 
treball. 

- En desenvolupar treballs amb risc de caiguda des d’alçada,  cal assegurar sempre la postura de treball, ja 
que, en cas que es perdés l’equilibri per reacció incontrolada de la màquina, els efectes es poden arribar a 
multiplicar. 

- No s’ha d’utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per sobre del nivell de les espatlles, ja 
que, en cas que es perdés el control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats superiors. 

- En funció del  treball a realitzar, s’haurà d’utilitzar una empunyadura adaptables laterals o de pont. 
- En casos d’utilització de plats de lijar, s’haurà d’instal·lar en la empunyadura lateral la protecció corresponent 

per a la mà. 
- Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que permeten, a més de fixar 

convenientment la peça, graduar la profunditat o inclinació del tall. 
- S’hi troben també guies acoblables a la màquina que permeten, de manera portàtil, executar treballs 

d’aquest tipus, obtenint resultats precisos i evitant perillosos esforços laterals del disc; en molts d’aquests 
casos serà necessari ajudar-se amb un regle que ens defineixi netament la trajectòria. 
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- Si s’executen treballs repetitius i en sec, esdevé convenient utilitzar un protector amb una connexió per a la 
captació de la pols. Aquesta solució no podrà ser factible si els treballs impliquen continus i importants 
desplaçaments o el medi de treball és complex. 

- En llocs de treball contigus, es convenient disposar de pantalles absorbents com a protecció abans de la 
projecció de partícules i com a aïllants de les tasques en relació al soroll. 

- L’operari que realitzi aquest treball haurà d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), 
granota de treball, botes de seguretat de cuir, mascareta antipols si n’hi ha, un sistema eficaç d’aspiració de 
la pols, ulleres antiimpactes i protector auditiu si el nivell del soroll així ho requereix . 

Carretó elevador 
- Abans d’iniciar la jornada el conductor ha de realitzar una inspecció del carretó. 
- Posat que es detectés qualsevol deficiència s’haurà de comunicar al servei de manteniment i deixar el 

carretó fora de servei. 
- Abans del transport de la càrrega s’ha de revisar que la càrrega estigui convenientment paletitzada, fleixada 

i ubicada correctament. 
- Al procés de conducció del carretó s’hauran de  considerar els següents punts : 

- no  s’ha de permetre que pugi cap persona al carretó. 
- s’ha de mirar en la direcció d’avançament  i mantenir la vista en el camí  que s’ha de recórrer. 
- s’ha de disminuir la velocitat a  encreuaments i llocs amb poca visibilitat. 
- s’ha de cerciorar amb  l’encarregat de l’obra dels camins aptes pel trànsit del carretó. 
- s’ha de transportar únicament càrregues preparades correctament (càrregues paletitzades). 
- no  s’han de transportar càrregues que superin la capacitat  nominal. 
- no  es pot circular per sobre dels 20 Km/h en espais exteriors i 10 Km/h en  interiors. 
- s’ha de circular pels camins dissenyats amb aquesta finalitat, mantenint una distància prudencial amb  

altres vehicles que el precedeixin tot evitant avançaments. 
- s’han d’evitar parades i arrencades  brusques i viratges ràpids. 
- s’ha d’assegurar de no topar amb sostres, conductes, etc. a causa de les dimensions del carretó amb la 

càrrega que es transporta. 
- quan es circuli en buit, s’ha de situar la forquilla baixada. 
- sempre s’ha de traslladar la càrrega horitzontalment amb la forquilla situada a 15 cm de terra. 
- en  moviment,  s’ha d’emprar el llum llampegant i en cas de marxa enrera el senyal sonor intermitent. 

- En cas de transport fora de l’obra, el carretó ha d’estar convenientment matriculat i amb les assegurances 
reglamentàries. 

- Quan el conductor abandoni el seu carretó s’ha d’assegurar que les palanques estiguin en punt mort, el 
motor  estigui parat, els frens posats i la clau de contacte treta. Si el carretó es troba  en  un pendent, es 
calçaran les rodes; tanmateix la forquilla s’ha de deixar en la posició més baixa. 

- Esdevé  obligatòria la instal·lació al carretó d’un pòrtic antiimpactes i antibolcades. 
- La part superior del carretó ha de disposar d’un sostre protector contraimpactes i contra les inclemències 

del temps.  

Toro,  “Transpalet“ manual : carretó manual 
- Abans d’aixecar una càrrega s’hauran de realitzar les següents comprovacions : 

- Comprovar que el pes de la càrrega que s’ha d’aixecar és l’adient per a la capacitat de càrrega del toro. 
- Assegurar-se de què el palet o plataforma és l’adient per a la càrrega que ha de suportar i que aquesta  

estigui en bon estat. 
- Assegurar-se de què les càrregues estiguin perfectament fleixades i equilibrades. 
- Comprovar que la longitud del palet o plataforma és major que la longitud de les forquilles. 
- Introduir les forquilles per la part més estreta del palet fins  al fons per sota de les càrregues, tot 

assegurant-se de que les dues forquilles estan convenientment tancades sota el palet. 
- Al procés de la conducció i circulació del toro s’haurà de considerar els següents punts : 

- Conduir el toro tirant de l’empunyadura, havent situat  el governall la palanca de comandament en 
posició neutra. 

- Mirar en la direcció de la marxa i conservar sempre una bona visibilitat del recorregut. 
- Si s’ha de retrocedir inevitablement, s’ha de comprovar que no  hi hagi cap obstacle al seu camí que 

pugui provocar qualsevol incident. 
- Supervisar la càrrega, sobretot als girs i particularment si  aquesta és molt voluminosa, controlant la  seva 

estabilitat. 
- No utilitzar el toro en superfícies humides, lliscants o desiguals. 
- No manipular el toro amb les mans o el calçat humits o amb greix. 
- S’han de respectar els itineraris preestablerts. 
- Posat que s’hagi de baixar un petit pendent, només es farà si es disposa de frens situant-se l’operari al 

darrera de la càrrega, la pendent màxima recomanada serà del 5%. 
- Quan s’hagi de realitzar treballs de càrrega i descàrrega sobre una plataforma o sobre el muntacàrregues 

s’hauran de prendre les següents precaucions : 
- S’ha de comprovar que la capacitat de la plataforma o muntacàrregues pugui  suportar el pes del palet i  

del toro. 
- S’ha de maniobrar el palet de manera que l’operari mai trepitgi la plataforma. 

- No s’haurà de parar el toro, s’hauran de  prendre les precaucions  necessàries perquè no es dificulti la 
circulació. 

- En finalitzar la jornada laboral o la utilització del toro, s’haurà de deixar el mateix a un lloc previst 
d’estacionament i amb  el fre posat. 

- Abans d’efectuar la maniobra de descens de la càrrega s’ha de posar atenció  al voltant per tal que no hi hagi 
res que pugui fer malbé o desestabilitzar la càrrega en ser aquesta dipositada al terra. 

- També s’ha de  comprovar que no hi hagi  ningú a les proximitats que pugui quedar atrapat pel palet a les 
operacions de descens de la mateixa. 

- Si l’operari en la manipulació del toro observés qualsevol anomalia ho haurà de comunicar al servei de 
manteniment i deixar-lo fora de servei. 

Formigoneres pasteres 
- Es disposaran en llocs assenyalats amb aquesta finalitat, parant esment en ubicar-les a una distància 

superior als 3 metres de la vorera de qualsevol excavació per evitar així el risc de caiguda a diferents nivells.  
Si es col·loca dintre de l’àrea d’influència de gir  de la grua torre es disposarà d’ un cobert per protegir la 
caiguda d’objectes. 

- Abans de la instal·lació de la formigonera pastera es procurarà preparar el terreny donant-li un cert 
vessament. 

- La zona d’ubicació anirà senyalitzada mitjançant cordes amb banderetes, un senyal de perill i un rètol amb  
la llegenda  “ ÉS PROHIBIT D’UTILITZAR LA MÀQUINA A LES PERSONES NO AUTORITZADES”. 

- Hi haurà un camí d’accés fix a la formigonera pastera per a la traginadora de trabuc o “dumper”, separat del 
camí dels carretons manuals, en prevenció dels riscos de cops o atropellaments. 

- S’establirà un empostissat d’un mínim de dos metres de llargària per a superfície d’estada de l’operador de 
la formigonera pastera, en prevenció dels riscos de caiguda al mateix nivell per lliscament. 

- Les formigoneres pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegits els òrgans de transmissió 
(corretges, corones, engranatges, etc.) per evitar el risc d’atrapament. 

- Haurà de tenir fre de basculament al bombo per evitar els sobreesforços i els riscos per moviments 
descontrolats. 

- L’alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria mitjançant el quadre de zona. 
- La carcassa i la resta de  parts metàl·liques de la formigonera pastera hauran d’estar connectades a  terra. 
- La botonera de la cabina haurà de ser estanca i tenir accés directe. 
- El quadre de zona haurà de disposar de protecció diferencial i magnetotèrmica. 
- Les operacions de conservació i neteja es realitzaran prèvia desconnexió  de la xarxa elèctrica. 
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- Posat que la formigonera pastera  es canviï, a través de la balda de la grua s’haurà de realitzar mitjançant la 
utilització d’un balancí que la sospesi per quatre punts. 

- Si el subministrament del morter es realitza mitjançant el bombeig s’hauran d’ancorar els conductes per  
evitar moviments que puguin malmetre les conduccions, així com  per  netejar els conductes una cop 
finalitzat  el procés de bombeig, de cada jornada. 

Bastides Penjades. 
- S’ha d’efectuar, abans de la seva utilització, el reconeixement i proves, amb la bastida propera a terra i amb 

la corresponent càrrega  humana  i de materials al quals ha de sotmetre’s. 
- Es donaran instruccions especials als obrers per a què no passin ni surtin de la bastida, mentre no quedi 

assegurada la immobilitat d’aquesta respecte del mur en sentit horitzontal. 
- Es vetllarà freqüentment pels ancoratges o contrapesos dels pescants, i de la resta de components de la 

bastida. 
- Els pescants hauran de ser metàl·lics; és prohibit la realització del mateix mitjançant taulons enbridats. 
- Les bastides penjades aniran provistes de barana resistent junt al mur, de 0,70 metres i en els altres tres 

costats seran de 0,9 metres. Els fronts i els extrems aniran provistos de sòcols. 
- La plataforma de la bastida haurà de tenir com a mínim 60 cm. d’amplària. 
- La distància entre el parament i la bastida serà  inferior a 45 cm. 
- S’haurà de mantenir l’horitzontalitat de la bastida. 
- Qualsevol bastida penjada junt a l'aparell d’hissat haurà de disposar d’un mecanisme anticaiguda. 

Bastides de cavallets. 
- No es podran emprar en alçades superiors als 6 metres. 
- Per a alçades superiors a 3 metres aniran travats amb un tornapunta. 
- La separació entre punts de recolzament no haurà de ser superior en cap cas als 3,5 metres. 
- En cas que alçada de caiguda sigui superior als 2 metres s’haurà de disposar de la barana perimetral. 
- L’amplada mínima de la plataforma de treball esdevé de 60 cm. 
- El conjunt haurà de ser estable i resistent. 

Màquina de trepar. 
- En la manipulació de la màquina de trepar, per tal d’evitar lesions als ulls els operaris deuran emprar ulleres 

antiimpactes 
- En les operacions de tall de material ceràmic amb la màquina de trepar, es deurà mullar les peces abans de 

tallar-les, i si no es pot mullar, donada la generació de pols l’operari deurà emprar mascareta amb filtre 
mecànic contra la pols. 

- El radi del disc de la màquina de trepar ha d’estar d’acord amb les revolucions del motor elèctric. 

Bombament del morter 
- L’equip encarregat de la manipulació de la bomba del morter haurà d’estar especialitzat en aquest tipus de 

treball. 
- La canonada de la bomba del morter, s’haurà de recolzar sobre cavallets, travant amb un tornapunta, 

baixant-se les parts que siguin susceptibles de moviment. 
- La manipulació, muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba del morter, estarà dirigit per un 

operari especialitzat, per evitar accidents per obturaments o sobretensions internes. 
- Abans de l’inici del bombament del morter s’haurà de preparar el conducte (greixar canonades) tot enviant 

masses de morter de dosificació, per evitar l’obturació del conducte. 
- És prohibit d’introduir o accionar la pilota de neteja sense instal·lar abans els mecanismes de recollida a la 

sortida de la mànega després  del recorregut total del circuit. 
- En cas que es detingués la bola es paralitzarà la màquina, es reduirà la pressió a zero i desmuntarà a 

continuació la canonada. 
- Els operaris lligaran la mànega terminal abans de començar el pas de la pilota de neteja, a elements sòlids, 

allunyant-se del lloc abans d’iniciar-se el procés. 

- Es revisaran de manera periòdica els circuits d’oli de la bomba del morter i qualsevol altra reparació de la 
màquina es realitzarà amb els circuits elèctrics apagats. 

Perforadora portàtil 
- El personal dedicat a l’ús de la perforadora portàtil, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina, per tal 

d’evitar els accidents per inexperiència. 
- S’ha de comprovar que a l’aparell no li manqui cap de les peces de la seva carcassa de protecció; en cas de 

deficiència no s’ha d’utilitzar fins que estigui completament restituïda. 
- Abans de la seva utilització, s’ha de comprovar el bon estat del cable i de la clavilla de connexió, posat que 

s’observés alguna mena de deficiència, s’ha de tornar la màquina perquè sigui reparada. 
- S’han d’evitar els rescalfaments del motor i les broques. 
- No s’ha d’intentar realitzar forats inclinats, pot trencar la broca i produir lesions. 
- No intenti engrandir el forat oscil·lant al voltant de la broca, pot trencar-se la broca i produir lesions. 
- No intenti realitzar un forat d’una sola maniobra: primer marqui el punt a foradar amb un punxó, després 

apliqui la broca i embroqui-la. 
- La connexió i el subministrament elèctric a les perforadores portàtils es realitzarà mitjançant una mànega 

contra la humitat a partir del quadre de planta, dotat de les corresponents proteccions.  
- És prohibit expressament de  dipositar al sòl o deixar abandonada la perforadora portàtil mentre està 

connectada a la xarxa elèctrica. 

Pistola fixa-claus 
- El personal dedicat a l’ús de la pistola fixa-claus, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina, per tal 

d’evitar accidents per inexperiència. 
- En cap cas s’ha de disparar sobre superfícies irregulars, donat que es pot perdre el control de la pistola i 

patir accidents. 
- En cap cas s’ha d’intentar realitzar trets inclinats, donat que es pot perdre el control de la pistola i patir 

accidents. 
- Abans de disparar, asseguri’s de que no hi ha ningú a l’altra banda de l’objecte on dispara. 
- Abans de disparar s’ha de comprovar que el protector és a la posició correcta. 
- No s’ha d’intentar realitzar trets prop de les arestes. 
- No s’ha de disparar recolzat sobre objectes inestables. 
- L’operari que empri la pistola fixa-claus ha d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), 

granota de treball, botes de cuir de seguretat, auriculars, ulleres antiimpactes i cinturó de seguretat si els 
calgués.  

Colissa elèctrica 
- Comprovi que a l’aparell no li manca alguna de les peces constituents de la seva carcassa de protecció. En 

cas de deficiència, no utilitzi l’aparell fins que estigui contrarestada la mancança. 
- Comprovi l’estat del cable i de la clavilla de connexió; rebutgi l’aparell si presenta repèls que deixin al 

descoberts fils de coure o si té empalmaments rudimentaris coberts amb cinta aïllant. 
- Triï sempre el disc adequat pel material a regatar. Consideri que hi ha un disc per a cada feina; no els 

intercanviï, en el millor dels casos, els espatllarà sense obtenir bons resultats i correrà riscos innecessaris. 
- No intenti “regatar” a zones poc accessibles ni en posició inclinada de costat; el disc podria trencar-se i 

produir-li lesions. 
- No intenti reparar les regatadores ni les desmunti. Lliuri-les a un especialista per a la seva reparació. 
- No colpegi amb el disc quan talla, això no accelerarà la velocitat de tall. El disc pot trencar i produir lesions. 
- Eviti rescalfar els discos, podria ser l’origen d’accidents. 
- Substitueixi immediatament els discos gastats o esquerdats. 
- Eviti dipositar la regatadora, encara en moviment, directament a terra, és una posició insegura. 
- No desmunti mai la protecció normalitzada de disc ni talli sense ella. 
- Desconnecti la regatadora de la xarxa elèctrica abans d’iniciar les manipulacions de canvi de disc. 
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- Mulli la zona a tallar prèviament, reduirà la formació de pols.  
- Utilitzi sempre la màscara amb filtre mecànic antipols, evitarà lesions pulmonars. 
- El personal que manipuli la regatadora haurà d’emprar casc de seguretat, ulleres antiimpactes, protectors 

auditius, màscara antipols, guants de lona i cuir (tipus americà) i granota de treball. 

Màquina portàtil de forjar 
Es tracta d’una màquina que serveix per tallar, desbarbar i gravar rosques als tubs per conduccions metàl·liques 
d’aigua, gas i fontaneria en general. 

- Els operaris de manejar les màquines de forjar han de ser experts en el seu ús, i coneixedors dels riscos 
d’accident i de la seva prevenció. 

- S’ubicarà al lloc destinat per fer-ho, evitant riscos a la resta de personal de l’obra. 
- Les màquines de forjar, per instal·lar a l’obra, compliran els següents requisits: 

- Les transmissions per politges estaran protegides mitjançant una carcassa que impedeixi l’accés directe 
als òrgans mòbils. 

- Els punts de greixatge estaran situats a llocs que no impliquin riscos addicionals per l’operari encarregat 
de mantenir la màquina. 

- Els comandaments de control estaran al costat del lloc de l’operari, amb accés directe sense riscos 
addicionals. Aquest dispositiu ha d’estar protegit contra l’accionament involuntari. 

- Estaran dotades de retorn automàtic de la clau d’estrènyer quan s’acabi la pressió de l’operari sobre ella. 
- Els tubs en rotació quedaran protegits mitjançant carcassa anticops o enganxades. 
- Les màquines de forjar seran alimentades elèctricament mitjançant un cable antihumitat i dotada de 

conductor de presa de terra. La presa de terra es realitzarà mitjançant el quadre de distribució en 
combinació amb els quadres disjuntors diferencials del quadre general de l’obra. 

- En aquestes màquines s’instal·larà un senyal de perill i un cartell amb el següent rètol “ prohibit d’utilitzar al 
personal no autoritzat”. 

Instal·lacions d’Higiene i  Benestar: 
- S’ha de  preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar, preveient la 

presa provisional d’aigua i electricitat i l’evacuació d’aigües fecals. 
- Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l’obra, considerant  l’evolució 

d’aquests en el temps, i tenint en compte que s’han de cobrir les següents necessitats : canvi de roba, 
higiene personal i necessitats fisiològiques. 

- Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar poden ser : 
- mòduls prefabricats, o 
- construïdes a l’obra. 

- Als dos casos, s’han de tenir en compte els següents paràmetres : 
- vestuaris amb una superfície de 2 m2 per treballador, alçada mínima de 2,30 m. I estaran equipats amb 

seients i casellers individuals. 
- lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima d’un lavabo per cada 10 

treballadors. 
- dutxes, igual  que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació mínima d’una dutxa per 

cada 10 treballadors. 
- inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotació mínima serà de : un 

inodor per  cada 25 treballadors i un inodor per cada 15 treballadores.  Les dimensions mínimes dels 
mateixos seran de 1 x 1,20 m. i de 2,30 m. d’alçada. 

- menjador que haurà de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda de  la brossa, ventilació, calefacció i 
il·luminació. 

- Els mòduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor), i mòduls de 
vestuari, acoblant-se els mòduls de manera que pugui haver accés directe d’un mòdul a l’altre. 

- Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar construïdes a l’obra, si el solar ho permet s’han de construir a prop de 
l’accés, perquè el treballador es pugui canviar abans d’incorporar-se al treball. 

- Independentment d’aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de la obra que han de 
complir a cada moment la idoneïtat en relació a la il·luminació, la climatització segons la temporada. 

- Respecte al personal d’oficina s’ha de considerar, també, la instal·lació de lavabos i inodors. 
- S’ha de  preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària i equips de protecció personal  i col·lectiva. 
- S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d’oficina i d’obra, si l’obra ho permet.  
- S’han  de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren material i maquinària a l’obra, i en 

el posat que estiguin estacionats limitant la circulació viària, s’haurà de demanar permís municipal. Es 
senyalitzarà la prohibició d’estacionament de vehicles aliens a l’obra, i si calgués, s’ha de limitar la zona amb 
tanques per vianants, convenientment senyalitzades mitjançant balises destellants durant la nit.  
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QUALITY CONTROL PLAN  

 

The present Quality Control Plan is written as annex of this project in order to fulfill the Quality control in the 

Construction. 

 

Project  

Situation  

City/Town/Village  

Promoter  

Architect  

The director of site  

The director of execution  

 

The quality control of the site includes: 

A. The control of reception of products 

B. The control of the execution 

 

For it: 

The director of the site execution must compile the documentation of the made control, checking that is 

consent to the established in the project, his annexes and modifications. 

The builder must obtain the documentation of the products of the suppliers and facilitate it to the director of 

site and to the director of the execution, his instructions of use and maintenance, and the corresponding 

guarantees when it proceeds. 

The documentation of quality prepared by the builder on each of the units of site could be used, if it is 

authorized by the director of the execution, as part of the quality control of the site. 

Finished the site, the documentation of follow up of control will be deposited by the director of the site 

execution in the corresponding professional association or jurisdiction public administration, which will ensure its 

protection and undertakes to issue certificates of its content to anyone who can demonstrate a legitimate 

interest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. RECEPTION CONTROL 

 

The reception control has for object verify the minimum technical requirements that must met by the products, 

equipment and systems that are permanently incorporated in the building, its conditions of supply, the 

guarantees of quality and control of reception. 

 

During the construction, the director of the site execution must carry out the following controls: 

 

1. Control of the documents of the supplies 

The suppliers must deliver to the builder the documents of identification of the product demanded by the law 

and for the project or for the Project Management. The builder will facilitate the documents to the director of 

the site execution. This documentation will understand the following documents: 

- The documents of origin, leaf of supply and labeling. 

- The certificate of guarantee of the manufacturer, signed by natural person. 

- The documents of conformity or demanded authorizations included the documentation corresponding to 

the marked CE when it is needed. 

 

2. Control by means of badges of quality or technical evaluations of suitability 

The supplier must provide the documentation about: 

- The quality badges of the products, equipments or supplied systems, which assure the technical 

requirements of the products, demanded in the project and it will document, in his case, the official 

recognition of the badges. 

- The technical evaluations of suitability for the use foreseen of products, equipments and innovative 

systems and the witness of the maintenance of his technical characteristics. 

The director of the site execution must verify that all this documentation is enough to accept the products, 

equipment and systems. 

 

3. Control by means of tests 

To check the fulfillment of the basic requirements of the CTE can be necessary, in certain cases, to make tests in 

some products, according to the established in the regulation, or according to the specified in the project or 

arranged by the Project Management. 

The accomplishment of this control will be effected in agreement by the criteria established in the project or 

indicated by the Project Management. 
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CEMENT (RC 08) 

During reception of the cement, must be determined that suit, in the time of delivery, to the specified in the 

project or in the order, and that satisfy the requirements and other conditions provided. 

The reception must include: 

a) Control of the documentation, included the quality badges, in his case, and of the labeling 

b) Control of the supply by means of visual inspection 

c) If is necessary, test controls. 

 

Check the documentation and labeling of cement 

To the beginning of the supply, the person in charge of the reception, or the person in whom delegates, must 

verify that the documentation, which the supplier must facilitate, is the needed one. 

This documentation shall include at least the following: 

- The leaf of supply, or waybill 

- The labeling, or set of information that must go printed on the packing or, in his case, in the 

documentation that came with the cement 

- The documents of conformity, especially the documentation corresponding to the CE marking 

- In case of those cements without marked CE, the certificate of guarantee of the manufacturer signed by 

natural person 

- In case of cements that show badges of quality, the necessary documentation and the recognition of the 

badge, included the reference to the document in which the official recognition should consist. 

Especially, the certificate that accredits that the declared badge and, in his case, the officially recognized 

one is current. 

The Person in charge of the reception or the person in who delegates must check that the designation that 

appears in the delivery note corresponds to the type and class of resistance of the cement specified in the 

project or in the order. 

 

Criteria of conformity 

The supply is similar when the labeling and the documentation that they must accompany: 

- They correspond with those of the requested cement 

- Are complete 

- Meet all the requirements 

 

Criteria of acceptance or rejection 

When the documentation or the labeling have faults that they make doubt of his genuineness, the person in 

charge will ask to arrange these faults. If they are not fixed up, it will be possible reject the remittance and the 

person in charge of the reception may waive the written that justifies the reason of the rejection. 

In case of rejection, the person in charge of the reception must communicate this circumstance to the competent 

authorities.    

In case the cement has a recognized badge and present faults in his identification or in the documentation and 

demanded labeling, the above mentioned circumstance will be notified to the organism and to the competent 

Authority that had effected the recognition. The person in charge will register, file and guard copy of this record 

with the mentioned previously documents. 

 

 

 

 

 

STRUCTURAL CONCRET (EHE 08) 

The conformity of a concrete with the established in the project will be checked during his reception in the site, 

and will include his behavior in relation with the docility, the resistance and the durability. 

The control of receipt will be applied to the prepared concrete and made in head office and will include a series 

of documentary and experimental checking. 

The reception will include: 

a) Docility test 

b) Resistance test 

 

Documentary control 

Every consignment of concrete used in the site must accompany a leaf of supply. The Project Management will 

accept the documentation of the consignment of concrete, after verifying that the values reflected in the leaf of 

supply are as to the specifications and do not demonstrate discrepancies with the certificate of dosing provided 

before. 

 

Docility test 

It will be considered to be acceptable when the results obtained in the slum tests should be inside the limits 

defined in the following table: 

Consistency (type) 

Type Tolerance (cm) Interval 

Dry 

 Plastic 

 Soft 

 Fluid 

 Liquid 

0 

±1 

±1 

±2 

±2 

0-2 

2-6 

5-10 

8-17 

14-22 

Consistency (slum) 

Slum Tolerance (cm) Interval 

Between 0-2 

Between 3-7 

Between 8-12 

Between 13-18 

±1 

±2 

±3 

±3 

A±1 

A±2 

A±3 

A±3 

 

Resistance test 

It has been chosen a statistical control of the concrete. This modality of control is from general application to all 

sites of structural concrete. 

At first, is divided into lots: 

Top limit 
Type of structural element 

Compressed elements Flexed elements Solid 

Concrete volume 100 m3 100 m3 100 m3 

Time Concreting 2 weeks 2 weeks 1 week 

Build area 500 m2 1.000 m2 - 

Nº of floors 2 2 - 
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The control is performed by determining the resistance of N batches per lot.  

 N ≥ 2  if   fck ≤ 25 N/mm² 

 N ≥ 4  if   25 N/mm2 < fck ≤ 35 N/mm2  

 N ≥  6  if   fck > 35 N/mm2  

 

For this project, it will be three lots (one for the ground floor in the west, another for the roof in the west, and 

the last for the roof in the east), doing two controls in each, making a total of 6 controls. 

 

Criteria of acceptance or rejection 

Docility test 

When the consistency has been defined by type, the concrete will be accepted when the average of the obtained 

values is understood inside the corresponding interval.  

 If the consistency has been defined by his slum, the concrete will be accepted when the average of both values 

is understood inside the tolerance. The breach of the criteria of acceptance, it will imply the rejection of the 

kneaded one. 

 

Resistance test 

It exists two cases 

- Case 1. Concretes in possession of an officially recognized badge of quality. 

� ≥ ��� 

- Case 2. Concretes without badge. 

� − 1.02 · � ≥ ��� 

The breach of the criteria of acceptance, it will imply the rejection. 

 

STEEL (EHE 08) 

Documentary control 

The Project Management shall verify that each shipment of armor that is given to the site is accompanied by a 

corresponding supply sheet. 

 

Empirical control 

It has been chosen for a normal control, applicable for all the armors (active and passive). 

 

Classification of armor by diameter 

Fine series Ф ≤ 10 mm 

Medium series 12 ≤ Ф ≤ 20 mm 

Thick series Ф ≥ 25 mm 

 

 Certified Products Not certified Products 

Lots They will belong to the same supplier 
They will belong to the same supplier, 

designation and series 

Maximum Lot 

passive active passive active 

40 tons or fraction 
20 tons or 

fraction 
20 tons or fraction 10 tons or fraction 

Number of samples Two samples each lot 

 

For this project, one lot should be enough. Two samples will be taken.  

The following checks will be taken and made according to the established in EHE: 

- Checking of the equivalent section for passive and active armors. 

- Checking of the geometric characteristics of the corrugated bars 

- Making of bending-unbending test for reinforcing steel. 

It will be determined breaking load and elongation at least one sample of each size and type of steel used and 

supplied. In the case of welded mesh, is made at least two trials for each principal diameter used in each of the 

two occasions, and these tests include the pullout resistance welded knot. 

 

Criteria of acceptance or rejection 

Proceed in the same way for non-certified certified steel. 

- Checking of the equivalent section. To agree, it is necessary to do two satisfactory checking. If one does not 

work out correct, there are chosen four more samples, which have to be satisfactory all.  

- Geometric Characteristics of the bounces of the steel bars: The breach of the admissible limits established in 

the specific certificate of adherence will be enough in order to reject the corresponding lot. 

- Bending-unbending tests: If some failure takes place, there will be done four new manometers of the 

corresponding lot. Any failure registered in these new tests will force to reject the corresponding lot. 

- Tensile tests to determine the yield strength, tensile strength and elongation at break: While the results of 

the tests are satisfactory, there will be accepted the bars of the corresponding diameter. If there is 

registered some failure, all the armors of the same diameter will be classified under lots corresponding to 

the different supplied items. Every lot will be controlled by means of tests on two samples. If the results of 

both tests are satisfactory, the lot will be accepted. If results were not satisfactory, the lot will be rejected, 

and if only one of them is not satisfactory, there will be effected a new complete test of all the mechanical 

characteristics that must be verified on 16 samples. The result will be considered to be satisfactory if the 

average of both lowest results overcomes the guaranteed value and all the results overcome 95 % of the 

above mentioned value. In opposite case the lot will be rejected. 

- Testing of welding: In case of registering a fault in the control of the welding on site, will cease operations of 

welding and it will proceed to a complete review of the whole process. 

 

RIBBED SLAB OF STRUCTURAL CONCRETE (EFHE 08) 

The control of reception of the resistant elements and vaults has to guarantee that the diverse elements used in 

the construction of the ribbed slab adjust to the project and to the prescriptions. 

The control of receipt must include a documentary control of every supply that comes to the site and a control of 

the coverings. 

 

Documentary control 

Before the receipt of the elements of the ribbed slab, there will be requested to the builder the authorizations of 

use and there will be verified that these are valid in the start date of construction of the ribbed slab and that the 

characteristics physicist - mechanics of the chosen type are equal or superior to the prescribed in the project of 

execution of the building. 

In every supply, the following checks will be done: 

a) For resistant elements it will be verified: 

- The joists take brands that allow the identification of the manufacturer, type of element, date of 

manufacture and length of the element, and that the above mentioned brands coincide with the 

information that they must appear in the leaf of supply. 

- The geometric characteristics and steel of the resistant element and geometric characteristics of the 

vault satisfy the conditions and coincide with the established with the planes of ribbed slab of the project 

of execution of the building. 
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- The minimal coverings of the resistant elements satisfy the requirements.  

- In case, certificates of guarantee.  

b) For vaults, it will be verified: 

- The geometric characteristics of the vaults satisfy the conditions and coincide with established with the 

planes of ribbed slab of the project of execution of the building. 

- The documentary certification of the manufacturer based on tests on the fulfillment of load of break to 

flexion and of the expansion for dampness.  

 

Control of the coverings of the resistant prefabricated elements  

The control of the thickness of the coverings will be made before the placement of the resistant elements. In 

case of active armors, the check will be made visually. In case of passive armors, it will proceed to chop the 

covering of every element that composes the sample in three parts. The corresponding joist will be rejected. 

In case the resistant elements have a quality badge, the check of thicknesses will not be made. 

The control has been divided in three lots, one by every level. For every lot a sample will be selected. 

 

Criteria of acceptance or rejection 

It will be indispensable to satisfy all the documentary controls. 

The difference between the covering of project and the measured one must not be major to 3mm in any case, 

and just an armor of the lot can overcome them 2mm. 

 

BRICK (CTE SE-F) 

All the following conditions must be fulfilled. 

 

Pieces 

- The pieces will be supplied to work with a declaration of the supplier on his resistance and the category of 

manufacture. 

- The pieces of category I will have a resistance with probability of being reached superior to 95 %, the 

manufacturer will contribute the documentation that accredits this value. For pieces of category II, the 

probability can be lower than 95 %. 

- The storage in the site will be effected avoiding the contact with substances or environments that harm 

physics or chemically to the pieces. 

 

Sand 

- The sand that comes to work will disburden in a zone of dry soil, prepared for this end, in which it could 

remain it cleans. 

- The sands of different type will be stored separately. 

- A visual inspection of characteristics will be made and, in necessary case, a capture of samples will be made 

for the checking characteristic in laboratory. 

- There can be accepted sand that does not fulfill any condition, but it’s necessary to correct it. 

 

Cements 

- During the transport and storage the cement will be protected from the water, the dampness and the air. 

- The different types of cements will be stored separately. 

 

Prepared dry mortar and concrete 

- There will be verified that the dosing and resistance correspond to the requested ones. 

- The receipt and the storage will adjust to the notable thing. 

- The prepared mortars and the dry ones will be used following the instructions of the manufacturer. 

- The prepared mortar, it will be used before it passes the term of use defined by the manufacturer. 

 

OTHER ELEMENTS 

Generally  

The control of receipt verifies that the technical characteristics of the products, equipments and supplied 

systems satisfy the demanded in the project. This control will understand: 

a) The document control supplies. 

b) The control by means of badges of quality or technical evaluations of suitability. 

c) Control by visual inspection. 

The document control supplies 

The suppliers will deliver to the builder the documents of identification of the product demanded by the 

regulation and project. This documentation will understand: 

a) The documents of origin, leaf of supply and labeling. 

b) The certificate of guarantee of the manufacturer, signed by natural person. 

c) The documents of conformity. 

The control by means of badges of quality or technical evaluations of suitability  

The supplier will provide the precise documentation on: 

a) The quality badges of the products, equipments or systems 

b) The technical evaluations of suitability for the use of products, equipments and innovative systems. 

The director of the site execution will check that this documentation is enough for the acceptance of the 

products, equipments and systems protected by that documentation. 

Control by visual inspection  

The director of the site execution will make a visual inspection to all the products. The aim is to detect to simple 

sight possible damages caused during his packing, displacement or on having come to the work. 

 

Specifically  

Here there appear some procedures of concrete products. 

- Sewerage  

Eaves gutters and rainwater downpipes outside made of corrugated iron, stainless steel, steel. UNE-EN 612 

Symphonic drains made of PVC. UNE-EN 1329, 1453, 1456, 1566, 1565 

PVC pipes and fittings for sewerage indoor. UNE-EN 1566 

Elastomeric seals for pipes used in water pipes and drainage. UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4 

Small facilities wastewater treatment. Septic tanks. UNE-EN 12566-1 

Fat separators wastewater. UNE-EN 1825-1 

- Foundations and structures  

Additives for concrete. UNE-EN 934-2 

Aggregates for concrete. UNE-EN 12620. 

Lightweight aggregates for concrete, mortar and grout. UNE-EN 13055-1. 

Aggregates for mortar. UNE-EN 1313 . 

- Masonry  

Drywall. UNE-EN 12859. 

Drywall Adhesives. UNE-EN 12860. 

Lintels. UNE-EN 845-2. 

Masonry mortar. UNE-EN 998-2. 

Metal framing for partitions, walls and ceiling plaster boards. UNE-EN 14195 

Angular and metal sections for of plaster boards. UNE-EN 14353 

Mechanical fixings for systems plasterboard. UNE-EN 14566 

- Thermal insulation 
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Mineral wool (MW). UNE-EN 13162 

Extruded polystyrene (XPS). UNE-EN 13164 

- Coating 

Kerbs of natural stone for external paving. UNE-EN 1343 

Tiles of natural stone for external paving. UNE-EN 1341 

Ceramic tiles made by extruding or pressing for indoor and outdoor use. UNE-EN 14411 

Natural stone products. Tiles for floors and stairs. UNE-EN 12058 

Suspended Ceiling Kits. UNE-EN 13964 

Adhesives for ceramic tile. UNE-EN 12004 

- Carpentry, metal work, glassmaking  

Hinges. UNE-EN 1935. 

Locks and latches. UNE -EN 12209. 

Insulating glass.  UNE-EN 1279-5 

- Plumbing and sanitary equipment 

Kitchen sinks. UNE-EN 13310 

Ceramic sanitary wares. UNE-67001 

Showers (PN 10). UNE-EN 1112 

Drain accessories. UNE-EN 274-1,2,3 

Copper and copper alloys. Round copper tubes, seamless, water and gas in sanitary and heating applications. 

UNE-EN 1057 

Copper and copper alloys. Accessories. UNE-EN 1254-1,2,3,4,5 

Bidets. UNE-EN 14528 

Toilets. UNE-EN 14688 

Shower enclosures. UNE-EN 14428 

- Heating 

Radiators and convectors. UNE-EN 442-1 

Solar thermal systems. UNE-ENV 12977-1 and 2 / CTE HE 4 

- Thermal installations 

RITE 

- Electricity Services  

REBT 

- Telecommunication Services   

Devices for telecommunication services  RD 1890/2000 LGTL (ley 32/2003) 
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B. EXECUTION CONTROL  

 

During the construction, the director of execution will control the execution of every unit, checking his layout, 

the materials that are in use, the correct execution and disposition of the constructive elements and facilities, as 

well as the checks and other controls to made to verify his conformity with the indicated in the project, the 

applicable legislation, the procedure of good constructive practice and the instructions of the Project 

Management. 

There will be verified that the necessary measures have been adopted to assure the compatibility between the 

different products, elements and constructive systems. 

 

There have been made a series of tables of control of execution, based on the regulations, as EHE 08 or CTE, and 

in others as the NTE. 

Two tables have been created: 

- Criteria tables 

- Control tables  

 

Criteria tables  

The criteria are established to carrying out for the director of the site execution. It has reflected the phases, the 

checks to realizing, the lots and number of controls, the criteria of rejection. 

These tables consist of the following: 

- Site phases. 

- Checks to making. 

- Frequency of checks. 

- Number of inspections per lot (for reinforced concrete and slabs). 

- Total number of checks to make. 

- Type of control 

- Metric  

- Visual 

- Visual and metric. 

- Criteria of acceptance or rejection. 

 

Control tables  

The director of execution must refill these tables. It must refill with the date and the acceptance or not of the lot. 

He has a space for observations and other one for the second possible reviews of the same lot. 

- Site phases. 

- Checks to making. 

- Total Number of controls to making. 

- Date of the inspection. 

- Acceptance or not of the inspection. 

- Date of the second possible inspection 

- Acceptance or not of the second inspection. 

- Observation 

 

 

 

 

 

Criteria of acceptance or rejection 

If the made thing is not similar the established, the director of execution must decide what actions to take, and 

any responsibility will relapse into him. 

Here are some of the most common options: 

- Demolish and rebuild the element again. 

- Remove and install the element again. 

- Remove, break or demolish only those areas that present conflicts and perform them again. 

- Check with de Project Management. When it is necessary to make an action of considerable proportions, 

or when the used elements are different from the established ones, though the results can be the same. 

 

 

Controlled elements 

The elements to controlling are the following ones: 

- Foundations 

- Floor slabs 

- Bricks 

- Roof 

- Coating 

- Carpentry 

- Services  

- Other elements 
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Criteria tables 

Foundations 

 

 

Slab 

Nº PHASES CHECKS 
FREQUENCY 

CONTROL 

N 

INSPECTIONS 

LOT 

TOTAL NUMBER 

OF CONTROLS 

TYPE OF 

CONTROL 
CRITERIA FOR REJECTION 

1 

Layout 

Dimensions, levels and 

geometry checking 
100% 1 100% M Bad layout 

2 Axes 100% 1 100% M Deviations ± 24 mm from its original position 

3 Distances to other elements 1 Each 10 1 4 M Partial variations of ± 1.5 cm and total variations of ± 4 cm 

4 Steel reinforcement State 
1 Lot /250m² per 

floor 
1 4 V Dirty surface, oxide, grease or harmful substance 

 

Nº PHASES CHECKS 
FREQUENCY 

CONTROL 

N 

INSPECTIONS 

LOT 

TOTAL NUMBER 

OF CONTROLS 

TYPE OF 

CONTROL 
CRITERIA FOR REJECTION 

1 Layout Layout Every 50ml 1 3 M Variations between axes ±5cm 

2 Dig Trench dimensions 1 every 3 4 4 M Less Than 50 mm as specified 

3 Blinding concrete Blinding concrete Every 500m2  1 1 M Variations of the upper face +20mm o -50mm and thickness -30mm 

4 

Steel reinforcement  

State Every 250m2 1 1 V Dirty surface, oxide, grease or harmful substance 

5 
Position, name, length and 

diameter 
Every 250m2 1 1 V-M Different from the project.  Longitudinal deviation  between-20mm and +50mm 

6 Overlap 3 every 250m2 3 3 M Length less than Lb 

7 Placement Every 250m2 1 1 V Steels moved or incorrect position 

8 Coating Every 250m2 1 1 V-M 
Less than 7cm.  Distance between dividers superior to: 50Ø or 100cm for bottom 

steel and 50Ø or 50cm for top steel 

9 

Concrete works 

Discharge Every 250m2 1 1 V Discharge from a high altitude 

10 Vibrated Every 250m2 1 1 T-V Unrealized vibrated between 5 and 15 seconds.  

11 Cured Every 250m2 1 1 T-V Time  < 72 hours 

12 Final set Continuous foundations Every 250m2 1 1 M Top side ±16mm 
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Nº PHASES CHECKS 
FREQUENCY 

CONTROL 

N 

INSPECTIONS 

LOT 

TOTAL NUMBER 

OF CONTROLS 

TYPE OF 

CONTROL 
CRITERIA FOR REJECTION 

5 

Steel reinforcement 

Position and type 
1 Lot /250m² per 

floor 
1 4 M Different from the project 

6 Length and diameter 
1 Lot /250m² per 

floor 
1 4 V-M 

Different from the project. Deviation  between -20 mm and + 50 mm 

Smaller diameters  than 12mm 

7 Storage 100% 1 100% V 

Protect from rain, ground moisture and eventual aggression from the ambient 

atmosphere. There cannot be losses of weight for oxidation >1 %. They must be 

exempt from any material harmful to his good conservation or his adherence 

8 Overlap 
1 Lot /250m² per 

floor 
3 12 M Different from the project.   Length < lb 

9 Placement 
1 Lot /250m² per 

floor 
1 4 V The steel is not placed in the correct position. They move  

10 Coating 
1 Lot /250m² per 

floor 
1 4 V-M Less than 35mm 

11 

Formwork 

State 
1 Lot /250m² per 

floor 
1 4 V When they are not clean or have imperfections 

12 Unlean 
1 Lot /250m² per 

floor 
1 4 M Deviation ± 10mm 

13 Height 
1 Lot /250m² per 

floor 
1 4 M Different height from the wall 

14 Section 
1 Lot /250m² per 

floor 
1 4 M Different from - 8mm o +10mm 

15 Stiffness 
1 Lot /250m² per 

floor 
1 4 V 

It does not support the pressure exercised by the concrete without presenting any 

type of deformation 

16 Moisture barrier 
1 Lot /250m² per 

floor 
1 4 V Loses grout 

17 

Transportation and disposal 

Time 
1 Lot /250m² per 

floor 
1 4 V < 1,5 h  

18 Conditions 
1 Lot /250m² per 

floor 
1 4 V Discharge: 5oC > temp > 40oC 

19 Compaction 
1 Lot /250m² per 

floor 
1 4 V 

Consist.      Vibrated 

-Dry             Energetic 

-Plastic        Normal 

-Soft            Normal/ dive with bar 

-Fluid           Dive with bar 

20 Surface finish 100% 1 100% V There are irregularities 

21 

Joists 

Support between joist and 

vault 

1 Lot /250m² per 

floor 
2 8 M Deviation  ± 5 mm 

22 Encounter 
1 Lot /250m² per 

floor 
2 8 M Encounter  ±15 mm 

23 Thickness of top slab 
1 Lot /250m² per 

floor 
2 8 M Thickness -6mm +10mm 

 



Projecte de reforma i rehabilitació d’una casa rural situada a s’Aranjassa, Palma de Mallorca                                 231 

 

Nº PHASES CHECKS 
FREQUENCY 

CONTROL 

N 

INSPECTIONS 

LOT 

TOTAL NUMBER 

OF CONTROLS 

TYPE OF 

CONTROL 
CRITERIA FOR REJECTION  

24 

Cure 

Method 
1 Lot /250m² per 

floor 
1 4 M Different from the project 

25 Term 
1 Lot /250m² per 

floor 
1 4 M Different from the project 

26 Surface Protection 
1 Lot /250m² per 

floor 
1 4 M Unprotected, has not been watered 

27 

Stripping 

Resistance test 
1 Lot /250m² per 

floor 
1 4 M      Control 28 days after 

28 Overload 
1 Lot /250m² per 

floor 
1 4 M Overload less than 200Kg/m2 

29 Surface General 100% 1 100% V Clean loose material and dirt. 

30 

Final Dimensional check 100% 1 100% M 

Top side: Deviation ± 20  

31 Transversal deviation -8mm +10mm 

 

 

Concrete block wall 

Nº PHASES CHECKS 
FREQUENCY 

CONTROL 

TOTAL NUMBER 

OF CONTROLS 

TYPE OF 

CONTROL 
CRITERIA FOR REJECTION 

1 

Blocks  

Layout One each wall 15 M Greater deviation  ±1 mm per meter  

2 Placement One every ten walls 2 M 

The cap of mortar of the first row has thickness lower than 1 cm, or not extended in 

the whole thickness. Mortar is absent in the surface of seat of the block. Thickness of 

sore lower than 1 cm or superior to 1,5 cm 

3 Height One every ten walls 2 M Deviation higher than  ±2 mm per meter o  ±15 mm in total 

4 Unlean One every ten walls 2 M Deviation higher than ±10 mm 

5 Planarity (2m ruler) One every ten walls 2 M Deviation higher than 1 meter  ±5 mm in 1 meter, or ±20 mm in 10 meters 

6 
Dosing and consistency of the 

mortar 

One visual 

inspection each floor 
1 V Different dosing that established 

7 
Type of steel, diameter, 

length and placement  

One every ten 

walls/links 
4 V Missing mortar at joints. Thickness head joint less than 1 cm 

8 Characteristics of the mortar 
One sample every 50 

links 
1 V Is not the specified 

9 Moisture barrier Moisture barrier Visual inspection 1 V There are discontinuities 
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Brick wall 

Nº PHASES CHECKS 
FREQUENCY 

CONTROL 

TOTAL NUMBER 

OF CONTROLS 

TYPE OF 

CONTROL 
CRITERIA FOR REJECTION 

1 

Bricks 

Layout One each floor 2 M Deviation higher than ±10 mm between partial axes or  ±20 mm between end axes 

2 
Type, class and thickness of 

the wall 
One each floor 2 V Different from the project 

3 Unlean One every 30 m² 8 M Deviation higher than  ±10 mm per floor or  ±30 mm in total 

4 Dosing of the mortar One every 30 m² 8 V Different from the project 

5 Consistency of the mortar One every 30 m² 8 M Deviation higher than  ±2 cm 

6 Planarity (2m ruler) One every 30 m² 8 M Deviation higher than  ±10 mm 

7 Height One every 30 m² 8 M Deviation higher than  15 mm in partial heights and ±25 mm in total height 

8 Corners and encounters 
One every 10  ( at 

least one per floor) 
2 V It has not been done in the whole thickness and in all rows 

9 Thick meetings One every 30 m² 8 V-M Missing mortar at joints. Thickness head joint less than 1 cm 

10 Level courses One every 30 m² 8 M Deviation higher than  ±2 mm per meter 

11 Unlean to the head joint One every 30 m² 8 M Deviation higher than  10 mm in partial and ±30 mm in total 

12 Lintel Dimension and placement One every 10 5 V Different from the project. Incorrect placement 

 

 

Roofs 

Nº PHASES CHECKS 
FREQUENCY 

CONTROL 

TOTAL NUMBER 

OF CONTROLS 

TYPE OF 

CONTROL 
CRITERIA FOR REJECTION 

1 

Flat roof 

Thickness One every 50m2 3 V Less than specified 

2 Slope One every 50m2 3 V-M Less than 1% or higher than 4%  

3 Drying One every 50m2 3 M More than 6% moisture 
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Nº PHASES CHECKS 
FREQUENCY 

CONTROL 

TOTAL NUMBER 

OF CONTROLS 

TYPE OF 

CONTROL 
CRITERIA FOR REJECTION 

4 

Inclined roof 

Layout One each slope 2 V-M 
Variation between axes superior to ±5 mm. Separation between bricks of a row 

superior to 1/4 of the length 

5 Unlean and height One each slope 2 V-M Unlean higher than 1cm. height higher than 4m 

6 Bracing One each slope 2 V Slopes exceeding 1m 

7 Slope One each slope 2 V Foreclosures in different levels or slope different from the established 

8 Thin hollow brick Placement One each slope 2 V-M 
Bottom board is not independent. The mortar that receives the second board has 

low thickness than 10mm 

9 Mortar Mortar One each slope 2 V-M Mortar less than M-40. Thickness head joint less than 1 cm 

 

 

Coating 

Nº PHASES CHECKS 
FREQUENCY 

CONTROL 

TOTAL NUMBER 

OF CONTROLS 

TYPE OF 

CONTROL 
CRITERIA FOR REJECTION 

1 

Back of a wall of plasterboard 

(freestanding) 

Layout 
One every 10 panels 

( ≥ one each floor) 
15 M Deviation higher than  ±20 mm 

2 Placing assembly items 
One every 10 panels 

( ≥ one each floor) 
15 V They are not placed, are not of the specified type or the thickness is not the correct  

3 Placing the steel section 
One every 10 panels 

( ≥ one each floor)) 
15 V It is not installed, is not of the specified type or has discontinuity 

4 Unlean, leveling and fixation 
One every 10 panels 

( ≥ one each floor) 
15 M Unlean higher than 5mm o differences in the steel section 

5 
Placement and fixation the 

panel 

One every 10 panels 

( ≥ one each floor) 
15 V Discontinuity or placement and fixation deficiency 

9 
Placement and fixation the 

joint cover strip 

One every 10 panels 

( ≥ one each floor) 
15 V Not placed or fixation deficiency 

6 

Back of a wall of plasterboard 

(attached) 

 

Layout One every 4 facings 15 V Incorrect   

7 Adhesive One every 4 facings 15 V Adhesive badly distributed or applied incorrectly 

8 Planarity (2m ruler) One every 4 facings 15 M Deviation higher than ±5 mm 

9 
Placement and fixation the 

panel 
One every 4 facings 15 V-M The boards are not a ceiling, rough surface, unlean ±20 mm 
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Nº PHASES CHECKS 
FREQUENCY 

CONTROL 

TOTAL NUMBER 

OF CONTROLS 

TYPE OF 

CONTROL 
CRITERIA FOR REJECTION 

10 

Tiling 

Application grip 
One every 30 m²  

( ≥ one per place) 
4 V-M Variation in thickness higher than 1cm. Different application 

11 Joint 
One every 30 m²  

( ≥ one per place) 
4 M There are not parallel 

12 Planarity (2m ruler) 
One every 30 m²  

( ≥ one per place) 
4 M Deviation higher than 2mm 

13 

Pavement 

Execution One every 100m2 6 V 
Deficient placement, thickness of the layer of sand / mortar lower than expected or 

is different. No grout joints 

14 Planarity (2m ruler) One every 100m2 6 M Deviation higher than 4mm 

15 Horizontal One every 100m2 6 V-M Slope higher than 0,5% 

16 

Step 

Execution One each floor 3 V 
Deficient placement, thickness of the layer of sand / mortar lower than expected or 

is different. No grout joints 

17 Planarity (1m ruler) One each floor 3 M Deviation higher than 4mm 

18 

Suspended Ceiling 

Tying the suspension rods One every 20m2 15 V Deficient 

19 Suspension rods One every 20m2 15 V Less than 3 suspension rods per m2 

20 Planarity One every 20m2 15 M Deviation higher than 4 mm 

21 Fill joints between panels One every 20m2 15 V Apparent defects 

22 
Separation between the 

panel and the walls 
One every 20m2 15 M Less than 5 mm 

 

 

Carpentry  

Nº PHASES CHECKS 
FREQUENCY 

CONTROL 

TOTAL NUMBER 

OF CONTROLS 

TYPE OF 

CONTROL 
CRITERIA FOR REJECTION 

1 

Wooden doors 

Unlean One every 10 4 M Deviation higher than 6 mm 

2 Deformation One every 10 4 M Maximum deflection 6 mm 

3 Fixation One every 10 4 V Deficient fixation 

4 Clearance One every 10 4 M Clearance higher than 3 mm 

5 Number of pins One every 10 4 M Less than 3 on doors and closets 



Projecte de reforma i rehabilitació d’una casa rural situada a s’Aranjassa, Palma de Mallorca                                 235 

 

Nº PHASES CHECKS 
FREQUENCY 

CONTROL 

TOTAL NUMBER 

OF CONTROLS 

TYPE OF 

CONTROL 
CRITERIA FOR REJECTION 

6 

Wooden doors 

Fixation and placement of 

ironwork 
One every 10 4 V Deficient placement and fixation 

7 Sealed (outdoor) One every 10 3 V Discontinuous seal 

8 

Double glass 

Placement of steel section One every 50 2 V It does not exists, there is not the type required or has discontinuities 

9 Dimensions One every 50 2 M Deviation higher than ±1 mm in the thickness and than ±2 mm at rest 

10 Placement of glass One every 50 2 V Incorrect placement 

11 

Banister 

Anchor One per floor 2 V Missing of embedment. Deficient mortar filling 

12 Welded joints One per floor 2 V Discontinuous cords, presence of pores or fissures 

13 Bolted joints One per floor 2 V Missing of tightening joints or nuts 

14 Unlean and level One per floor 2 M Deviation higher than 5 mm 

15 Banister fixation Nail penetration One every 20m2 15 M Less than 25 mm 

 

 

Services. Dewatering and discharge  

Nº PHASES CHECKS 
FREQUENCY 

CONTROL 

TOTAL NUMBER 

OF CONTROLS 

TYPE OF 

CONTROL 
CRITERIA FOR REJECTION 

1 

Building trap 

Dimensions One every 5 1 V-M Deviation higher than 10% 

2 Screed cover the surface One every 5 1 V-M   Deviation higher than 5 mm 

3 

Grease chamber 

Dimensions One 1 V-M Deviation higher than 5% 

4 
Gap between the input and 

output 
One 1 V Zero or negative slope 

5 

Distribution control box  

Dimensions One 1 V-M Deviation higher than 5% 

6 
Gap between the input and 

output 
One 1 V Zero or negative slope 
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Nº PHASES CHECKS 
FREQUENCY 

CONTROL 

TOTAL NUMBER 

OF CONTROLS 

TYPE OF 

CONTROL 
CRITERIA FOR REJECTION 

7 

Grinding chamber 

Dimensions One 1 V-M Deviation higher than 5% 

8 Slope One 1 V Different as specified 

9 
Inclination and fixation of 

bars 
One per bar 1 V-M Less than 25o o higher 33o. Fixation defective 

10 

Wastewater treatment 

Dimensions One 1 V-M Deviation higher than 5% 

11 Depth variations One 1 M Less than 8 cm 

12 
Gap between the input and 

output 
One 1 V Zero or negative slope 

13 

Filter trench 

Dimensions One every 16 m 2 V-M Deviation higher than 5% 

14 Slope One 1 V-M Deviation less than 1,5% and higher than 3% 

15 Bituminous sheet One each joint 3 V Different placement as specified 

16 Aggregate granulometry One per trench 3 V-M Deviation less than 2 and higher than 5 cm 

 

 

Services . Evacuation  

Nº PHASES CHECKS 
FREQUENCY 

CONTROL 

TOTAL NUMBER 

OF CONTROLS 

TYPE OF 

CONTROL 
CRITERIA FOR REJECTION 

1 

Basin, shower, bidet and sink 

drainage 

Pipe placement 
One every 10 of each 

kind 
4 V Different diameter and slope, lack of sealing and defective joint 

2 Placement of drain valves 
One every 10 of each 

kind 
4 V Different diameter and defective joint 

3 Placement of traps 
One every 10 of each 

kind 
4 V Different diameter and slope, lack of sealing and defective joint 

4 Toilet drainage Placement of the shank One every 10 1 V Different diameter, lack of sealing and sleeves 

5 

Sink for roofs 

Pipe placement One every 10 1 V Different diameter and slope, lack of sealing and defective joint 

6 Drain placement One every 10 1 V Different diameter, lack of putty 

7 Bypass Pipe placement One every 10 1 V Different diameter and slope, lack of sealing and defective joint 
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Nº PHASES CHECKS 
FREQUENCY 

CONTROL 

TOTAL NUMBER 

OF CONTROLS 

TYPE OF 

CONTROL 
CRITERIA FOR REJECTION 

8 

PVC drainpipe 

Pipe placement One every 10 1 V Different diameter and slope, lack of sealing and defective joint 

9 Finish off ventilation  One every 10 1 V Does not exist or is not extended to roof 

10 

Building drain 

Pipe placement One every 10 1 V Different diameter and slope, lack of sealing and defective joint 

11 Leak test General inspection 1 V Noticeable loss in 24 h 

12 
Strengthening of the buried 

conduit 

Pipe placement One per segment 3 V Different diameter and slope as specified  

13 
Thickness of the layer 

covering the tube 
One per segment 3 V-M Deviation higher than 10% 

 

 

Services . Electricity  

Nº PHASES CHECKS 
FREQUENCY 

CONTROL 

TOTAL NUMBER 

OF CONTROLS 

TYPE OF 

CONTROL 
CRITERIA FOR REJECTION 

1 

CGPM 

Niche dimension One 1 V-M Different dimensions in ±1% 

2 Box fixation One 1 V Fixation less than four points 

3 Connection of conductors One 1 V Bad connection 

4 

Individual supply 

Conductor section One 1 V Different diameter as specified 

5 
Diameter of the protection 

pipe 
One 1 V Diameter lower than the necessary one 

6 Trench One 1 V-M Deviation higher than ±10% 

7 ICP Height situation One 1 V-M Less than 149 or higher than 201 cm 

8 

Electrical box 

Height situation One 1 V-M Less than 149 or higher than 201 cm 

9 Connection switch One 1 V Bad connection 

10 Core identification One 1 V Using different lines as established 

11 Cap attached to the facing One 1 M Variations in depth higher than ± 2 mm 
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Nº PHASES CHECKS 
FREQUENCY 

CONTROL 

TOTAL NUMBER 

OF CONTROLS 

TYPE OF 

CONTROL 
CRITERIA FOR REJECTION 

12 

Indoor facility 

Chase One each floor 2 V Different vertical chases as specified 

13 Diameter of the insulatin pipe One each floor 2 V Different diameter as specified 

14 Core identification One each floor 2 V Using different lines as established 

15 Core sections One each floor 2 V Different section as specified 

16 

Switches, switchboards and 

plugs 

Checking the existence of 

mechanisms wall box 
One of each kind 3 V No box has been placed 

17 Height situation One of each kind 3 M Height variation of ± 5 cm from that specified 

18 Connections Five of each kind 15 V Blue wire connection 

19 Attached to the latch plate One of each kind 3 M  Variations in depth superior to ±2 mm 

 

 

Services. Grounding  

Nº PHASES CHECKS 
FREQUENCY 

CONTROL 

TOTAL NUMBER 

OF CONTROLS 

TYPE OF 

CONTROL 
CRITERIA FOR REJECTION 

1 

Buried conduct 

Connections with metals General inspection 1 V Some connections are missing 

2 Depth conduct General inspection 1 M Deviation higher than -10 cm 

3 

Valve box connection 

Dimensions One every 5 1 M Deviation higher than -2 cm 

4 Connection with the conduct One each kind 5 V Some connections are not been done 

 

 

Services. Telecommunications  

Nº PHASES CHECKS 
FREQUENCY 

CONTROL 

TOTAL NUMBER 

OF CONTROLS 

TYPE OF 

CONTROL 
CRITERIA FOR REJECTION 

1 

Connection 

Dimensions of the cavity 100% 100% M Deviation higher than 3 cm 

2 Correct fixation One 1 V Significant deficiencies at first sight 
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Nº PHASES CHECKS 
FREQUENCY 

CONTROL 

TOTAL NUMBER 

OF CONTROLS 

TYPE OF 

CONTROL 
CRITERIA FOR REJECTION 

3 Pipe link Fixation One 1 V Significant deficiencies at first sight 

4 Distribution pipe 
Proper penetration of 

the pipes 
One 1 M Deviation higher than -2 cm 

5 Terminal box Placement One each floor 1 M Deviation higher than ±2 cm 

6 

Antenna 

Mast anchorage One 1 V Not satisfied the specifications 

7 Verticality of the mast One 1 M Deviation higher than 0,5% 

 

 

Services . Water  

Nº PHASES CHECKS 
FREQUENCY 

CONTROL 

TOTAL NUMBER 

OF CONTROLS 

TYPE OF 

CONTROL 
CRITERIA FOR REJECTION 

1 Pressure group Elements One 1 V Lack of some of the elements 

2 Water accumulator Elements One 1 V Lack of some of the elements 

3 Heat pump Elements One 1 V Lack of some of the elements 

4 

Copper pipe 

Placement One every 10 m 20 V Different diameter as specified. Defective joints 

5 
Diameter and placement of 

the sleeve bushing 
General 2 V Different diameter as specified 

6 Stopcock Placement One every 10  2 V Defective joints. Lack of some of the elements 

7 Tap Placement One every 10 2 V Defective joints. Lack of some of the elements 

8 

Solar panel 

Placement One 1 V Improper placement 

9 Placement One 1 V Different diameter as specified. Defective joints 
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Services . Ventilation  

Nº PHASES CHECKS 
FREQUENCY 

CONTROL 

TOTAL NUMBER 

OF CONTROLS 

TYPE OF 

CONTROL 
CRITERIA FOR REJECTION 

1 

Aerators 

Placement One every 5 4 V Defective placement. Mishandling 

2 Section One every 5  4 V Section with variations of +5% 

3 

Ducts 

Placement One 1 V Different as specified 

4 Unlean One 1 M Unlean higher than 1 cm 

5 Insulation One 1 V-M Does not exist or is less than 2 cm thickness 

6 Grid One each floor 2 V-M Does not exist , his section is less than 200cm2 or the slats are incorrect 

7 

Extractor 

Flow One 1 V Different flow 

8 Placement and installation One 1 V Deficient fixation 

 

 

Others. Insulation and Waterproofing  

Nº PHASES CHECKS 
FREQUENCY 

CONTROL 

TOTAL NUMBER 

OF CONTROLS 

TYPE OF 

CONTROL 
CRITERIA FOR REJECTION 

1 Insulation Material, shape and thickness One every 30 m² 11 V Different as specified 

2 

Waterproofing 

Lap on walls One for each 4 walls 3 V-M Less than 25 cm 

3 Overlaps between sheets One every 50m2 3 V Less than 7 cm 

4 Sheet soldier One every 50m2 3 V Excess of heat 
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Control tables  

 

Foundations 

Nº PHASES CHECKS 
TOTAL NUMBER 

OF CONTROLS 
DATE 

ACCEPT SECOND 

REVISION 

DATE 

2n ACCEPT 
COMMENTS 

Y N Y N 

1 Layout Layout 3          /        /   
  

         /        /   
  

  

2 Dig Trench dimensions 4          /        /   
  

         /        /   
  

  

3 Blinding concrete Blinding concrete 1          /        /   
  

         /        /   
  

  

4 

Steel reinforcement  

State 1          /        /   
  

         /        /   
  

  

5 
Position, name, length and 

diameter 
1          /        /   

  
         /        /   

  
  

6 Overlap 3          /        /   
  

         /        /   
  

  

7 Placement 1          /        /   
  

         /        /   
  

  

8 Coating 1          /        /   
  

         /        /   
  

  

9 

Concrete works 

Discharge 1          /        /   
  

         /        /   
  

  

10 Vibrated 1          /        /   
  

         /        /   
  

  

11 Cured 1          /        /   
  

         /        /   
  

  

12 Final set Continuous foundations 1          /        /   
  

         /        /   
  

  

 

 

Slab 

Nº PHASES CHECKS 
TOTAL NUMBER 

OF CONTROLS 
DATE 

ACCEPT SECOND 

REVISION 

DATE 

2n ACCEPT 

COMMENTS 

Y N Y N 

1 

Layout 

Dimensions, levels and 

geometry checking 
100%          /        /   

  
         /        /   

  
  

2 Axes 100%          /        /   
  

         /        /   
  

  

3 Distances to other elements 4          /        /   
  

         /        /   
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Nº PHASES CHECKS 
TOTAL NUMBER 

OF CONTROLS 
DATE 

ACCEPT SECOND 

REVISION 

DATE 

2n ACCEPT 

COMMENTS 

Y N Y N 

4 

Steel reinforcement 

State 4          /        /   
  

         /        /   
  

  

5 Position and type 4          /        /   
  

         /        /   
  

  

6 Length and diameter 4          /        /   
  

         /        /   
  

  

7 Storage 100%          /        /   
  

         /        /   
  

  

8 Overlap 12          /        /   
  

         /        /   
  

  

9 Placement 4          /        /   
  

         /        /   
  

  

10 Coating 4          /        /   
  

         /        /   
  

  

11 

Formwork 

State 4          /        /   
  

         /        /   
  

  

12 Unlean 4          /        /   
  

         /        /   
  

  

13 Height 4          /        /   
  

         /        /   
  

  

14 Section 4          /        /   
  

         /        /   
  

  

15 Stiffness 4          /        /   
  

         /        /   
  

  

16 Moisture barrier 4          /        /   
  

         /        /   
  

  

17 

Transportation and disposal 

Time 4          /        /   
  

         /        /   
  

  

18 Conditions 4          /        /   
  

         /        /   
  

  

19 Compaction 4          /        /   
  

         /        /   
  

  

20 Surface finish 100%          /        /   
  

         /        /   
  

  

21 

Joists 

Support between joist and 

vault 
8          /        /   

  
         /        /   

  
  

22 Encounter 8          /        /   
  

         /        /   
  

  

23 Thickness of top slab 8          /        /   
  

         /        /   
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Nº PHASES CHECKS 
TOTAL NUMBER 

OF CONTROLS 
DATE 

ACCEPT SECOND 

REVISION 

DATE 

2n ACCEPT 

COMMENTS 

Y N Y N 

24 

Cure 

Method 4          /        /   
  

         /        /   
   

25 Term 4          /        /   
  

         /        /   
  

  

26 Surface Protection 4          /        /   
  

         /        /   
  

  

27 

Stripping 

Resistance test 4          /        /   
  

         /        /   
  

  

28 Overload 4          /        /   
  

         /        /   
  

  

29 Surface General 100%          /        /   
  

         /        /   
  

  

30 

Final Dimensional check 100% 

         /        /   
  

         /        /   
  

  

31          /        /   
  

         /        /   
  

  

 

 

Concrete block wall 

Nº PHASES CHECKS 
TOTAL NUMBER 

OF CONTROLS 
DATE 

ACCEPT SECOND 

REVISION 

DATE 

2n ACCEPT 

COMMENTS 

Y N Y N 

1 

Blocks  

Layout 15          /        /   
  

         /        /   
  

  

2 Placement 2          /        /   
  

         /        /   
  

  

3 Height 2          /        /   
  

         /        /   
  

  

4 Unlean 2          /        /   
  

         /        /   
  

  

5 Planarity (2m ruler) 2          /        /   
  

         /        /   
  

  

6 
Dosing and consistency of the 

mortar 
1          /        /   

  
         /        /   

  
  

7 
Type of steel, diameter, 

length and placement  
4          /        /   

  
         /        /   

  
  

8 Characteristics of the mortar 1          /        /   
  

         /        /   
  

  

9 Moisture barrier Moisture barrier 1          /        /   
  

         /        /   
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Brick wall 

Nº PHASES CHECKS 
TOTAL NUMBER 

OF CONTROLS 
DATE 

ACCEPT SECOND 

REVISION 

DATE 

2n ACCEPT 

COMMENTS 

Y N Y N 

1 

Bricks 

Layout 2          /        /   
  

         /        /   
  

  

2 
Type, class and thickness of 

the wall 
2          /        /   

  
         /        /   

  
  

3 Unlean 8          /        /   
  

         /        /   
  

  

4 Dosing of the mortar 8          /        /   
  

         /        /   
  

  

5 Consistency of the mortar 8          /        /   
  

         /        /   
  

  

6 Planarity (2m ruler) 8          /        /   
  

         /        /   
  

  

7 Height 8          /        /   
  

         /        /   
  

  

8 Corners and encounters 2          /        /   
  

         /        /   
  

  

9 Thick meetings 8          /        /   
  

         /        /   
  

  

10 Level courses 8          /        /   
  

         /        /   
  

  

11 Unlean to the head joint 8          /        /   
  

         /        /   
  

  

12 Lintel Dimension and placement 5          /        /   
  

         /        /   
  

  

 

 

Roofs 

Nº PHASES CHECKS 
TOTAL NUMBER 

OF CONTROLS 
DATE 

ACCEPT SECOND 

REVISION 

DATE 

2n ACCEPT 

COMMENTS 

Y N Y N 

1 

Flat roof 

Thickness 3          /        /   
  

         /        /   
  

  

2 Slope 3          /        /   
  

         /        /   
  

  

3 Drying 3          /        /   
  

         /        /   
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Nº PHASES CHECKS 
TOTAL NUMBER 

OF CONTROLS 
DATE 

ACCEPT SECOND 

REVISION 

DATE 

2n ACCEPT 

COMMENTS 

Y N Y N 

4 

Inclined roof 

Layout 2          /        /   
  

         /        /   
  

  

5 Unlean and height 2          /        /   
  

         /        /   
  

  

6 Bracing 2          /        /   
  

         /        /   
  

  

7 Slope 2          /        /   
  

         /        /   
  

  

8 Thin hollow brick Placement 2          /        /   
  

         /        /   
  

  

9 Mortar Mortar 2          /        /   
  

         /        /   
  

  

 

 

Coating  

Nº PHASES CHECKS 
TOTAL NUMBER 

OF CONTROLS 
DATE 

ACCEPT SECOND 

REVISION 

DATE 

2n ACCEPT 

COMMENTS 

Y N Y N 

1 

Back of a wall of plasterboard 

(freestanding) 

Layout 15          /        /   
  

         /        /   
  

  

2 Placing assembly items 15          /        /   
  

         /        /   
  

  

3 Placing the steel section 15          /        /   
  

         /        /   
  

  

4 Unlean, leveling and fixation 15          /        /   
  

         /        /   
  

  

5 
Placement and fixation the 

panel 
15          /        /   

  
         /        /   

  
  

9 
Placement and fixation the 

joint cover strip 
15          /        /   

  
         /        /   

  
  

6 

Back of a wall of plasterboard 

(attached) 

 

Layout 15          /        /   
  

         /        /   
  

  

7 Adhesive 15          /        /   
  

         /        /   
  

  

8 Planarity (2m ruler) 15          /        /   
  

         /        /   
  

  

9 
Placement and fixation the 

panel 
15          /        /   

  
         /        /   
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Nº PHASES CHECKS 
TOTAL NUMBER 

OF CONTROLS 
DATE 

ACCEPT SECOND 

REVISION 

DATE 

2n ACCEPT 

COMMENTS 

Y N Y N 

10 

Tiling 

Application grip 4          /        /   
  

         /        /   
  

  

11 Joint 4          /        /   
  

         /        /   
  

  

12 Planarity (2m ruler) 4          /        /   
  

         /        /   
  

  

13 

Pavement 

Execution 6          /        /   
  

         /        /   
  

  

14 Planarity (2m ruler) 6          /        /   
  

         /        /   
  

  

15 Horizontal 6          /        /   
  

         /        /   
  

  

16 

Step 

Execution 3          /        /   
  

         /        /   
  

  

17 Planarity (1m ruler) 3          /        /   
  

         /        /   
  

  

18 

Suspended Ceiling 

Tying the suspension rods 15          /        /   
  

         /        /   
  

  

19 Suspension rods 15          /        /   
  

         /        /   
  

  

20 Planarity 15          /        /   
  

         /        /   
  

  

21 Fill joints between panels 15          /        /   
  

         /        /   
  

  

22 
Separation between the 

panel and the walls 
15          /        /   

  
         /        /   

  
  

 

 

Carpentry  

Nº PHASES CHECKS 
TOTAL NUMBER 

OF CONTROLS 
DATE 

ACCEPT SECOND 

REVISION 

DATE 

2n ACCEPT 
COMMENTS 

Y N Y N 

1 

Wooden doors 

Unlean 4          /        /   
  

         /        /   
  

  

2 Deformation 4          /        /   
  

         /        /   
  

  

3 Fixation 4          /        /   
  

         /        /   
  

  

4 Clearance 4          /        /   
  

         /        /   
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Nº PHASES CHECKS 
TOTAL NUMBER 

OF CONTROLS 
DATE 

ACCEPT SECOND 

REVISION 

DATE 

2n ACCEPT 

COMMENTS 

Y N Y N 

5 

Wooden doors 

Number of pins 4          /        /   
  

         /        /   
  

  

/6 
Fixation and placement of 

ironwork 
4          /        /   

  
         /        /   

  
  

7 Sealed (outdoor) 3          /        /   
  

         /        /   
  

  

8 

Double glass 

Placement of steel section 2          /        /   
  

         /        /   
  

  

9 Dimensions 2          /        /   
  

         /        /   
  

  

10 Placement of glass 2          /        /   
  

         /        /   
  

  

11 

Banister 

Anchor 2          /        /   
  

         /        /   
  

  

12 Welded joints 2          /        /   
  

         /        /   
  

  

13 Bolted joints 2          /        /   
  

         /        /   
  

  

14 Unlean and level 2          /        /   
  

         /        /   
  

  

15 Banister fixation Nail penetration 15          /        /   
  

         /        /   
  

  

 

 

Services . Dewatering and discharge 

Nº PHASES CHECKS 
TOTAL NUMBER 

OF CONTROLS 
DATE 

ACCEPT SECOND 

REVISION 

DATE 

2n ACCEPT 

COMMENTS 

Y N Y N 

1 

Building trap 

Dimensions 1          /        /   
  

         /        /   
  

  

2 Screed cover the surface 1          /        /   
  

         /        /   
  

  

3 

Grease chamber 

Dimensions 1          /        /   
  

         /        /   
  

  

4 
Gap between the input and 

output 
1          /        /   

  
         /        /   

  
  

5 

Distribution control box  

Dimensions 1          /        /   
  

         /        /   
  

  

6 
Gap between the input and 

output 
1          /        /   

  
         /        /   
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Nº PHASES CHECKS 
TOTAL NUMBER 

OF CONTROLS 
DATE 

ACCEPT SECOND 

REVISION 

DATE 

2n ACCEPT 

COMMENTS 

Y N Y N 

7 

Grinding chamber 

Dimensions 1          /        /   
  

         /        /   
  

  

8 Slope 1          /        /   
  

         /        /   
  

  

9 
Inclination and fixation of 

bars 
1          /        /   

  
         /        /   

  
  

10 

Wastewater treatment 

Dimensions 1          /        /   
  

         /        /   
  

  

11 Depth variations 1          /        /   
  

         /        /   
  

  

12 
Gap between the input and 

output 
1          /        /   

  
         /        /   

  
  

13 

Filter trench 

Dimensions 2          /        /   
  

         /        /   
  

  

14 Slope 1          /        /   
  

         /        /   
  

  

15 Bituminous sheet 3          /        /   
  

         /        /   
  

  

16 Aggregate granulometry 3          /        /   
  

         /        /   
  

  

 

 

Services . Evacuation  

Nº PHASES CHECKS 
TOTAL NUMBER 

OF CONTROLS 
DATE 

ACCEPT SECOND 

REVISION 

DATE 

2n ACCEPT 

COMMENTS 

Y N Y N 

1 

Basin, shower, bidet and sink 

drainage 

Pipe placement 4          /        /   
  

         /        /   
  

  

2 Placement of drain valves 4          /        /   
  

         /        /   
  

  

3 Placement of traps 4          /        /   
  

         /        /   
  

  

4 Toilet drainage Placement of the shank 1          /        /   
  

         /        /   
  

  

5 

Sink for roofs 

Pipe placement 1          /        /   
  

         /        /   
  

  

6 Drain placement 1          /        /   
  

         /        /   
  

  

7 Bypass Pipe placement 1          /        /   
  

         /        /   
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Nº PHASES CHECKS 
TOTAL NUMBER 

OF CONTROLS 
DATE 

ACCEPT SECOND 

REVISION 

DATE 

2n ACCEPT 

COMMENTS 

Y N Y N 

8 

PVC drainpipe 

Pipe placement 1          /        /   
  

         /        /   
  

  

9 Finish off ventilation 1          /        /   
  

         /        /   
  

  

10 

Building drain 

Pipe placement 1          /        /   
  

         /        /   
  

  

11 Leak test 1          /        /   
  

         /        /   
  

  

12 
Strengthening of the buried 

conduit 

Pipe placement 3          /        /   
  

         /        /   
  

  

13 
Thickness of the layer 

covering the tube 
3          /        /   

  
         /        /   

  
  

 

 

Services . Electricity  

Nº PHASES CHECKS 
TOTAL NUMBER 

OF CONTROLS 
DATE 

ACCEPT SECOND 

REVISION 

DATE 

2n ACCEPT 
COMMENTS 

Y N Y N 

1 

CGPM 

Niche dimension 1          /        /   
  

         /        /   
  

  

2 Box fixation 1          /        /   
  

         /        /   
  

  

3 Connection of conductors 1          /        /   
  

         /        /   
  

  

4 

Individual supply 

Conductor section 1          /        /   
  

         /        /   
  

  

5 
Diameter of the protection 

pipe 
1          /        /   

  
         /        /   

  
  

6 Trench 1          /        /   
  

         /        /   
  

  

7 ICP Height situation 1          /        /   
  

         /        /   
  

  

8 

Electrical box 

Height situation 1          /        /   
  

         /        /   
  

  

9 Connection switch 1          /        /   
  

         /        /   
  

  

10 Core identification 1          /        /   
  

         /        /   
  

  

11 Cap attached to the facing 1          /        /   
  

         /        /   
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Nº PHASES CHECKS 
TOTAL NUMBER 

OF CONTROLS 
DATE 

ACCEPT SECOND 

REVISION 

DATE 

2n ACCEPT 

COMMENTS 

Y N Y N 

12 

Indoor facility 

Chase 2          /        /   
  

         /        /   
  

  

13 Diameter of the insulatin pipe 2          /        /   
  

         /        /   
  

  

14 Core identification 2          /        /   
  

         /        /   
  

  

15 Core sections 2          /        /   
  

         /        /   
  

  

16 

Switches, switchboards and 

plugs 

Checking the existence of 

mechanisms wall box 
3          /        /   

  
         /        /   

  
  

17 Height situation 3          /        /   
  

         /        /   
  

  

18 Connections 15          /        /   
  

         /        /   
  

  

19 Attached to the latch plate 3          /        /   
  

         /        /   
  

  

 

 

Services . Grounding  

Nº PHASES CHECKS 
TOTAL NUMBER 

OF CONTROLS 
DATE 

ACCEPT SECOND 

REVISION 

DATE 

2n ACCEPT 

COMMENTS 

Y N Y N 

1 

Buried conduct 

Connections with metals 1          /        /   
  

         /        /   
  

  

2 Depth conduct 1          /        /   
  

         /        /   
  

  

3 

Valve box connection 

Dimensions 1          /        /   
  

         /        /   
  

  

4 Connection with the conduct 5          /        /   
  

         /        /   
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Services . Telecommunications   

Nº PHASES CHECKS 
TOTAL NUMBER 

OF CONTROLS 
DATE 

ACCEPT SECOND 

REVISION 

DATE 

2n ACCEPT 

COMMENTS 

Y N Y N 

1 

Connection 

Dimensions of the cavity 100%          /        /   
  

         /        /   
  

  

2 Correct fixation 1          /        /   
  

         /        /   
  

  

3 Pipe link Fixation 1          /        /   
  

         /        /   
  

  

4 Distribution pipe 
Proper penetration of 

the pipes 
1          /        /   

  
         /        /   

  
  

5 Terminal box Placement 1          /        /   
  

         /        /   
  

  

6 

Antenna 

Mast anchorage 1          /        /   
  

         /        /   
  

  

7 Verticality of the mast 1          /        /   
  

         /        /   
  

  

 

 

Services . Water  

Nº PHASES CHECKS 
TOTAL NUMBER 

OF CONTROLS 
DATE 

ACCEPT SECOND 

REVISION 

DATE 

2n ACCEPT 

COMMENTS 

Y N Y N 

1 Pressure group Elements 1          /        /   
  

         /        /   
  

  

2 Water accumulator Elements 1          /        /   
  

         /        /   
  

  

3 Heat pump Elements 1          /        /   
  

         /        /   
  

  

4 

Copper pipe 

Placement 20          /        /   
  

         /        /   
  

  

5 
Diameter and placement of 

the sleeve bushing 
2          /        /   

  
         /        /   

  
  

6 Stopcock Placement 2          /        /   
  

         /        /   
  

  

7 Tap Placement 2          /        /   
  

         /        /   
  

  

8 

Solar panel 

Placement 1          /        /   
  

         /        /   
  

  

9 Placement 1          /        /   
  

         /        /   
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Services . Ventilation  

Nº PHASES CHECKS 
TOTAL NUMBER 

OF CONTROLS 
DATE 

ACCEPT SECOND 

REVISION 

DATE 

2n ACCEPT 

COMMENTS 

Y N Y N 

1 

Aerators 

Placement 4          /        /   
  

         /        /   
  

  

2 Section 4          /        /   
  

         /        /   
  

  

3 

Ducts 

Placement 1          /        /   
  

         /        /   
  

  

4 Unlean 1          /        /   
  

         /        /   
  

  

5 Insulation 1          /        /   
  

         /        /   
  

  

6 Grid 2          /        /   
  

         /        /   
  

  

7 

Extractor 

Flow 1          /        /   
  

         /        /   
  

  

8 Placement and installation 1          /        /   
  

         /        /   
  

  

 

 

Others. Insulation and Waterproofing  

Nº PHASES CHECKS 
TOTAL NUMBER 

OF CONTROLS 
DATE 

ACCEPT SECOND 

REVISION 

DATE 

2n ACCEPT 

COMMENTS 

Y N Y N 

1 Insulation Material, shape and thickness 11          /        /   
  

         /        /   
  

  

2 

Waterproofing 

Lap on walls 3          /        /   
  

         /        /   
  

  

3 Overlaps between sheets 3          /        /   
  

         /        /   
  

  

4 Sheet soldier 3          /        /   
  

         /        /   
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BUDGET AND MEASUREMENTS 

Code Ut Summary Comment N Lenght Width Height Parcial Quant.  Unt. Price Amount 

01   PREVIOUS ACTION 

            

01.01   REMOVAL 

            

01.01.01 m. KITCHEN FURNITURE REMOVAL WITHOUT RECOVERY    

  Kitchen (consisting of kitchen cabinets and shelves) furniture removal by hand, without 
recovering pieces, removal and cargo of debris, not incluting transportation to landfill or 
recycling plant. 

   

   West kitchen 1 4,20   4,20    

   East kitchen 1 2,60   2,60    

         6,80 24,37 165,72 

01.01.02 ut BASIN REMOVED WITHOUT RECOVERY    

  Basin and accessories removal, without recovering pieces, removal and cargo of debris, 
not including transportation to landfill or recycling plant. 

   

    2    2,00    

         2,00 13,38 26,76 

01.01.03 ut TOILET REMOVAL WITHOUT RECOVERY    

  Toilet and accessories removal, without recovering pieces, removal and cargo of debris, 
not including transportation to landfill or recycling plant. 

   

    2    2,00    

         2,00 12,50 25,00 

01.01.04      ut BATH REMOVAL WITHOUT RECOVERY    

  Bath removal, without recovering pieces, removal and cargo of debris, not including 
transportation to landfill or recycling plant. 

   

    1    1,00    

         1,00 26,74 26,74 

01.01.05   ut SHOWER REMOVAL WITHOUT RECOVERY    

  Shower removal, without recovering pieces, removal and cargo of debris, not including 
transportation to landfill or recycling plant. 

   

    1    1,00    

         1,00 19,23 19,23 

01.01.06 ut BIDET REMOVAL WITHOUT RECOVERY    

  Bidet and accessories removal, without recovering pieces, removal and cargo of debris, 
not including transportation to landfill or recycling plant. 

   

    1    1,00    

         1,00 11,70 11,70 

01.01.07  ut SINK REMOVAL WITHOUT RECOVERY    

  Skin and accessories removal, without recovering pieces, removal and cargo of debris, 
not including transportation to landfill or recycling plant. 

   

    2    2,00    

         2,00 9,14 18,28 

01.01.08 ut LAUNDRY REMOVAL WITHOUT RECOVERY    

  Laundry and accessories removal, without recovering pieces, removal and cargo of 
debris, not including transportation to landfill or recycling plant. 

   

    1    1,00    

         1,00 9,14 9,14 

01.01.09 m2 ARABIC TILE REMOVAL WITH RECOVERY    

  Demolition of arabian tile roof,by hand, with recovery, including removal and cargo of 
debris, but not  transportation to landfill or recycling plant. 

   

   Sout slope 35,06    35,06    

   North slope 34,92    34,92    

         69,98 19,88 1.391,20 

Code Ut Summary Comment N Lenght Width Height Parcial Quant.  Unt. Price Amount 

01.01.10  m2 COVER BOARD REMOVAL    

  Manual dismantled of roof concret board, by removing and / or minced solid elements, 
and removal of debris, even watered to prevent dust formation, safety, lifting, loading, 
unloading and cleaning of the workplace means. 

   

   Sout slope 35,06    35,06    

   North slope 34,92    34,92    

         69,98 3,02 211,34 

01.01.11       m. A.C. BEAM REMOVAL W/COMPR.    

  Isolatet manual dismantling of reinforced concrete beams, con recuperación del 
material, including cleaning, removal and cargo of debris, but not  transportation to 
landfill or recycling plant. 

   

   Roof 11 7,40   81,40    

         81,40 13,68 1.113,55 

01.01.12   m2 CARPENTRY WALL REMOVAL BY HAND    

  Carpentry manual removal in any kind of walls, including door leafs and accessoriesos, 
including cleaning, removal and cargo of debris, but not  transportation to landfill or 
recycling plant and i/c.u aids, without collective protections 

   

   1m windows 2 1,00  0,90 1,80    

   1.20m windows 2 1,20  0,90 2,16    

   1.50m windows 2 1,50  0,90 2,70    

   0.80m windows 2 0,80  0,60 0,96    

   0.80m ext. door 4 0,80  2,00 6,40    

   0.70m ext. door 2 0,70  2,00 2,80    

   East door 1 1,20  2,00 2,40    

   South door 1 1,60  2,00 3,20    

   0.80m int. door 4 0,80  2,00 6,40    

   0.70m int. door 2 0,70  2,00 2,80    

         31,62 13,82 436,99 

01.01.12 ut SERVICES. ELECTRICITY REMOVAL     

  Manual removal of electricity and telephonic conduits, in 180 m2 normal housing, 
including previous cables and mechanism removal, cleaning, removal and cargo of 
debris, but not  transportation to landfill or recycling plant and i/c.u aids. 

   

    1    1,00    

         1,00 332,09 332,09 

01.01.13  ut SERVICES. PLUMBING AND EVACUATION REMOVAL    

  Plumging and evacuation manual removal, in 180 m2 normal housing, including 
previous cables and mechanism removal, cleaning, removal and cargo of debris, but not  
transportation to landfill or recycling plant and i/c.u aids, without collective protections. 

   

    1    1,00    

         1,00 156,79 156,79 

01.01.14 ut WATERHEATER REMOVAL    

  Waterheater and accessories manual removal, with or without recovery, includying aids 
and cleaning. 

   

    1    1,00    

         1,00 40,30 40,30 

      TOTAL REMOVAL 1,00 3.984,83 3.984,83 

01.02   DEMOLITIONS         

            

01.02.01     m2 DEM. R.C.BEAM/VAULT SLAB W/COM.    

  Reinforced concret beams, vaults and compression slab demolition, using a compressor, 
including removal and cargo of debris, but not transportation to landfill or recycling 
plant and i/c.u aids, without collective protections. 

   

   West area 47,61    47,61    

         47,61 22,42 1.067,42 
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Code Ut Summary Comment N Lenght Width Height Parcial Quant.  Unt. Price Amount 

01.02.02     m2 DEM. ASBESTOS-CEMENT ROOFING    

  Asbestos-cement manual demolition, including all components, without recovery, 
including removal and cargo of debris, but not  transportation to landfill or recycling 
plant, and i/c.u aids, without collective protections. 

   

   West area 48,77    48,77    

         48,77 17,09 833,48 

01.02.03     m. DEM. A.C.BEAM W/COM.    

  Isolatet manual dismantling of reinforced concrete beams, con recuperación del 
material, including cleaning, removal and cargo of debris, but not  transportation to 
landfill or recycling plant, and i/c.u aids, without collective protections. 

   

   A-C roof 3 3,30   9,90    

         9,90 10,36 102,56 

01.02.04     m2 DEM. WALL BLOCK BY HAND    

  Concret block wall (thickness less than 30 cm)  manual demolition, including cleaning, 
removal and cargo of debris, but not  transportation to landfill or recycling plant, and 
i/c.u aids, without collective protections. 

   

   Parking area 1 1,00  2,70 2,70    

    1 4,00  2,60 10,40    

    1 1,64  2,70 4,43    

    1 1,46  2,70 3,94    

    1 4,00  2,60 10,40    

    -1 0,70  2,00 -1,40    

   Workshop area 1 1,32  2,70 3,56    

    1 4,00  2,60 10,40    

    -1 0,80  2,00 -1,60    

   Kitchen area 1 2,10  2,60 5,46    

    1 4,20  2,60 10,92    

    1 4,20  1,60 6,72    

    -1 1,20  2,00 -2,40    

    -1 0,80  0,60 -0,48    

    -1 0,80  2,00 -1,60    

         61,45 30,64 1.882,95 

01.02.05  m3 DEM. WALL MASONRY BY HAND    

  Masonry wall ( variable thickness) mechanical demolition, including cleaning, removal 
and cargo of debris, but not  transportation to landfill or recycling plant, and i/c.u aids, 
without collective protections. 

   

   Kitchen 1 8,77 0,25 3,00 6,58    

    2 3,82 0,25 3,00 5,73    

    -1 1,50 0,25 0,90 -0,34    

    -2 0,80 0,25 2,00 -0,80    

    -1 0,70 0,25 2,00 -0,35    

         10,82 129,52 1.401,41 

01.02.06     m2 DEM. HOLLOW BRICK PARTITION WALL    

  Hollow brick partition wall manual demolition, including cleaning, removal and cargo of 
debris, but not  transportation to landfill or recycling plant, and i/c.u aids, without 
collective protections. 

   

   East area 1 3,18  2,84 9,03    

    1 2,11  2,84 5,99    

    2 3,30  2,84 18,74    

    1 2,10  2,84 5,96    

    1 0,50  2,84 1,42    

    -4 0,80  2,00 -6,40    

    -1 0,70  2,00 -1,40    

 

Code Ut Summary Comment N Lenght Width Height Parcial Quant.  Unt. Price Amount 

   West area 1 1,60  2,40 3,84    

    -1 0,70  2,00 -1,40    

         35,79 11,24 402,30 

01.02.07     m2 DEM. BRICK WALL     

  Brick wall manual demolition, including cleaning, removal and cargo of debris, but not  
transportation to landfill or recycling plant, and i/c.u aids, without collective 
protections. 

   

   West porch 1 4,93  2,50 12,33    

    1 1,20  2,50 3,00    

         15,33 19,27 295,31 

01.02.08     m2 DEM. VAULT STAIRS    

  Vault stairs manual demolition, including cleaning, removal and cargo of debris, but not  
transportation to landfill or recycling plant, and i/c.u aids, without collective 
protections. 

   

   Well area 5,32    5,32    

         5,32 43,54 231,63 

01.02.09     m3 DEM. SOLID CONCRET BLOCK WALL     

  Solid concret parapet (thickness less than 30 cm)  mechanical demolition, including 
cleaning, removal and cargo of debris, but not  transportation to landfill or recycling 
plant, and i/c.u aids, without collective protections. 

   

   East roof 1 10,00 0,11 0,80 0,88    

    1 3,80 0,11 0,80 0,33    

    1 3,50 0,11 0,80 0,31    

   South roof 1 2,40 0,11 0,80 0,21    

    1 2,70 0,11 0,80 0,24    

    1 2,70 0,11 0,80 0,24    

   West roof 1 3,20 0,11 0,80 0,28    

    1 4,25 0,11 0,80 0,37    

    1 4,10 0,11 0,80 0,36    

    1 10,70 0,11 0,80 0,94    

   Well area 1 4,25 0,11 0,80 0,37    

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

         4,54 35,19 159,79 

01.02.10    m2 DEM. DIAPER W/ELEC.HAMMER    

  Diaper (plates received with cement mortar) demolition using electrical hammer, 
including cleaning, removal and cargo of debris, but not  transportation to landfill or 
recycling plant, and i/c.u aids, without collective protections. 

   

   Bathroom 1 2 2,20  2,40 10,56    

    2 2,10  2,40 10,08    

    -1 0,70  2,00 -1,40    

   Bathroom 2 2 1,60  2,40 7,68    

    2 1,60  2,40 7,68    

    -1 0,70  2,00 -1,40    

   East kitchen 2 3,60  2,40 17,28    

    2 2,70  2,40 12,96    

    -2 0,80  2,00 -3,20    

    -1 0,85  2,00 -1,70    

         58,54 12,86 752,82 

01.02.11   m2 DEM. FLOORING FLAGSTONE BY HAND    

  Flooring (hydraulic tiles, terrazzo, ceramic or stoneware) manual demolition, including 
cleaning, removal and cargo of debris, but not  transportation to landfill or recycling 
plant, and i/c.u aids, without collective protections. 

   

   East  63,64    63,64    

   West 40,25    40,25    

         103,89 12,05 1.251,87 
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01.02.12     m2 DEM C. SLEEPER<25cm. W/COMP.    

  Sleeper concret demolition, less than 25 cm, using compressor, including cleaning, 
removal and cargo of debris, but not  transportation to landfill or recycling plant, and 
i/c.u aids, without collective protections. 

   

   West 46,3    46,30    

   Parking 37,17    37,17    

   Exterior 59,05    59,05    

         142,52 11,54 1.644,68 

01.02.13    m2 FACE CLEANING AND PREPARATION    

  Horitzontal and vertical face preparation and cleaning,  de paramentos verticales y/o 
horizontales, por medios manuales, for further coating, including cleaning, removal 
and cargo of debris, but not  transportation to landfill or recycling plant, and i/c.u aids, 
without collective protections. 

   

   Ceiling 1 3,22 8,15  26,24    

    1 3,30 8,10  26,73    

    1 2,64 3,68  9,72    

   Wall 2 11,84  2,84 67,25    

    2 8,12  2,84 46,12    

    2 3,16  2,84 17,95    

    2 3,30  2,84 18,74    

    -3 1,20  0,90 -3,24    

    -2 1,00  0,90 -1,80    

    -1 0,80  2,00 -1,60    

    -1 1,20  2,00 -2,40    

         203,71 8,38 1.707,12 

      TOTAL DEMOLITIONS 1,00 11.733,34 11.733,34 

01.03   OPENING CAVITIES        

            

01.03.01 m STRUCTURAL BRACING WITH METAL STRUCTURE <6m    

  Structural bracing, up to 6 m., by joists, studs and sleepers metallic, aids, previous 
works and cleaning. 

   

    1 1,60   1,60    

    4 1,90   7,60    

    2 1,30   2,60    

    2 1,20   2,40    

         14,20 39,29 557,92 

01.03.02 m3 OPENING CAVITY WALLS >1m2 MASONRY W/COMP.    

  Opening cavity walls higher than 1 m2, in massonery walls, using compressor, including 
cleaning, removal and cargo of debris, but not  transportation to landfill or recycling 
plant, and i/c.u aids, without collective protections. 

   

    1 1,20 0,25 2,30 0,69    

    3 1,50 0,20 2,30 2,07    

    1 0,50 0,20 2,84 0,28    

    2 0,90 0,20 2,30 0,83    

    1 0,60 0,20 2,30 0,28    

    1 0,60 0,20 1,00 0,12    

         4,27 203,19 867,21 

 

 

 

Code Ut Summary Comment N Lenght Width Height Parcial Quant.  Unt. Price Amount 

01.03.03 m2 OPENING HOLLOW FLOOR >1m2 SLAB B-V W/COM.    

  Opening hollow floor higher than 1 m2, in slab with beams and vaults, using 
compressor, including cleaning, removal and cargo of debris, but not  transportation to 
landfill or recycling plant, and i/c.u aids, without collective protections.  

   

   Stairwell 8,97    8,97    

         8,97 47,44 425,54 

      TOTAL OPEN CAVITIES 1,00 1.850,67 1.850,67 

01.04   CLOSING CAVITIES     

            

01.04.01 m2 CONTRETE BLOCK WALL. 40x20x20    

  Wall made of concrete grey standar block 40x20x20 cm., to coating, using cement 
mortar CEM II/B-M 32,5 N y river sand M-5, filled with concrete of 330 kg. cement/m3. 
, i/c.u. lintels formation, bands, jambs, meetings execution , special parts, breakage, 
layout, leveling, plumbing, grouting, cleaning and aids. 

   

   West area 2 1,10  0,90 1,98    

    1 1,00  0,90 0,90    

    2 1,20  2,00 4,80    

    3 0,55  2,00 3,30    

    1 0,80  2,00 1,60    

         12,58 31,61 397,65 

01.04.02    m3 PAVING SLAB A.C-25/P/20 (80 kg/m3)    

  Reinforced concret R.C-25 N/20/P, developed in central, flat slabs, i/c.u. reinforcement 
(85 kg/m3) and timber formwork, pouring, vibrated and placed. 

   

   Int. stairs area 2,9    2,90    

         2,90 314,59 912,31 

      TOTAL CLOSING CAVITIES 1,00 1.309,96 1.309,96 

01.05   TRANSPORT AND WASTE MANAGEMENT     

            

01.05.01 m3 CHARGE/TRAN. LANDFILL <20km. MACH./TRUCK    

  Debris charge and transport to a landfill , between 10 and 20 km, going and return, 20t 
dump truck, with big loader, including landfill fees, with no collective protection. 

   

   Removal 16    16,00    

   Demolitions 97,2    97,20    

   Opening cavities 2,24    2,24    

         115,44 15,40 1.777,78 

      TOTAL TRANSPORT & W.M. 1,00 1.777,78 1.777,78 

   TOTAL PREVIOUS ACTIONS   1 20.656,58 20.656,58 
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02   FIELD CONDITIONING     

            

02.01   FOUNDATIONS   

            

02.01.01 m2 SITE CLEANING BY MACHINE    

  Superficial site mechanical cleaning not including charge neither transport to the landfiil 
and i/c.u. aids. 

   

    273    273,00    

         273,00 0,50 136,50 

02.01.02 m3 DIG A TRENCH BY MACHINE, COMPACT FIELD    

  Dig a trench in compact field, using machine, extracting the soil not including charge 
neither transport to the landfiil and i/c.u. aids. 

   

   Principal foundation 2 12,77 0,45 0,40 4,60    

    3 7,51 0,45 0,40 4,06    

    1 7,46 0,45 0,40 1,34    

   Terrace foundation 2 23,50 0,45 0,30 6,35    

    1 17,40 0,45 0,30 2,35    

    1 2,55 0,45 0,30 0,34    

    1 11,23 0,45 0,30 1,52    

    1 2,35 0,45 0,30 0,32    

    1 1,79 0,45 0,30 0,24    

    1 4,73 0,45 0,30 0,64    

    1 3,08 0,45 0,30 0,42    

    1 3,17 0,45 0,30 0,43    

    3 0,50 0,45 0,30 0,20    

    1 2,32 0,45 0,30 0,31    

         23,11 15,02 347,06 

      TOTAL FOUNDATIONS 1,00 483,56 483,56 

02.02   OTHERS       

            

02.02.01 m3 EXCAVATION BY MACHINE, COMPACT FIELD    

  Mechanical excavation in compact field extracting the soil out the excavation not 
including charge neither transport to the landfiil and i/c.u. aids. 

   

    2    2,00    

         2,00 2,28 4,56 

02.02.02 m3 DIG A TRENCH FOR EVACUATION BY MAC, COMP. F.    

  Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios 
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y with further filling and compaction 
the excavated soil and i/c.u. aids. 

   

    15,9    15,90    

         15,90 21,49 341,69 

      TOTAL OTHERS 1,00 346,25 346,25 

02.03   TRANSPORT     

            

02.03.01 m3 TRANSP. LANDFILL<20km. MEC. CHARGE    

  Soil transport (with 10% swell) to the landfield, between 10 and 20 km, going and 
return, mechanical charged 20t dump truck, and i/c.u. aids. 

   

    25,43    25,43    

         25,43 14,80 376,36 

      TOTAL TRANSPORT 1,00 376,36 376,36 

   TOTAL FIELD CONDITIONING 1 1.206,17 1.206,17 

            

 

Code Ut Summary Comment N Lenght Width Height Parcial Quant.  Unt. Price Amount 

03   FOUNDATIONS   

            

03.01   CONTINUOUS FOUNDATIONS 

            

03.01.01 m3 REINFORCED CONCRET R.C-25/P/40/IIa V.B.FORM 23,11 211,65 4.890,51 

  Reinforced concret R.C-25/P/40/IIa , produced in central for continuous foundations, 
including reinforcements (40 kg./m3.), form and  stripping of form, using bomb truck , 
vibrated and placed. 

   

   Principal foundation 2 12,77 0,45 0,40 4,60    

    3 7,51 0,45 0,40 4,06    

    1 7,46 0,45 0,40 1,34    

   Terrace foundation 2 23,50 0,45 0,30 6,35    

    1 17,40 0,45 0,30 2,35    

    1 2,55 0,45 0,30 0,34    

    1 11,23 0,45 0,30 1,52    

    1 2,35 0,45 0,30 0,32    

    1 1,79 0,45 0,30 0,24    

    1 4,73 0,45 0,30 0,64    

    1 3,08 0,45 0,30 0,42    

    1 3,17 0,45 0,30 0,43    

    3 0,50 0,45 0,30 0,20    

    1 2,32 0,45 0,30 0,31    

         23,11 211,65 4.890,51 

      TOTAL CONT. FOUNDATIONS 1,00 4.890,51 4.890,51 

   TOTAL FOUNDATIONS 1 4.890,51 4.890,51 
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04   BRICKLAYING WORK       

            

04.01   HORIZONTAL STRUCTURE     

            

04.01.01 m2 SLAB, AUT. BEAM, 20+5, V-60    

  Slab 20+5 cm. consisting in autoresistant beams (wheelbase 70 cm separately), 
ceramic vault 60x25x20 cm. and compression slab 5 cm., concret R.C-25/P/20/I, 
reinforcement (1,80 kg/m2), finished. 

   

   GF. Interior 107,4    107,40    

   GF. Interior 182,6    182,60    

         290,00 52,62 15.259,80 

04.01.02 m2 SLAB, SEMI-R REINF. BEAM 20+5, V-70    

  Slab 20+5 cm. consisting in semiresistant beams (wheelbase 70 cm separately), 
ceramic vault 60x25x20 cm. and compression slab 5 cm., concret R.C-25/P/20/I, 
reinforcement (1,80 kg/m2), finished. 

   

   West area 108    108,00    

   East area 62,3    62,30    

         170,30 47,47 8.084,14 

04.01.03 m2 INC. PAVING SLAB R.C-25/P/20 t=15cm    

  Reinforced concret R.C-25/P/20, developed in central, sloping slabs (thickness 15 cm), 
reinforcement (85 kg/m3) and timber formwork, pouring, vibrating and placed. 

   

   Out. stairs 7,4    7,40    

   In. stairs 5,2    5,20    

         12,60 47,05 592,83 

      TOTAL HOR. STRUCTURE 1,00 23.936,77 23.936,77 

04.02   VERTICAL STRUCTURE         

            

04.02.01 m2 REINF. CONCRET BLOCK WALL  40x20x20    

  Wall made of concrete grey standar block 40x20x20 cm., to coating, using cement 
mortar CEM II/B-M 32,5 N and river sand M-5, reinforced vertically by 4 steel bars B 
500 S d=12 per meter and horitzontally by 2 steel bars d=8 each line filled with 
concrete of 365 kg. cement/m3. , i/c.u. lintels formation, bands, jambs, meetings 
execution , special parts, breakage, layout, leveling, plumbing, grouting, cleaning and 
aids. 

   

   Terrace structure 1 23,40  1,00 23,40    

    1 17,20  1,00 17,20    

    1 23,65  1,00 23,65    

    2 2,50  1,00 5,00    

    1 11,20  1,00 11,20    

    1 2,70  1,00 2,70    

    1 2,00  1,00 2,00    

    1 4,65  1,00 4,65    

    1 3,30  1,00 3,30    

    1 3,75  1,00 3,75    

   Principal structure 3 8,20  1,00 24,60    

    2 4,30  1,00 8,60    

    3 7,70  1,00 23,10    

         153,15 60,96 9.336,02 

04.02.02 m2 HOLLOW BRICK WALL 29x14x10 MORT.M-5    

  Hollow brick wall using ceramic bricks 29x14x10 cm, cement CEM II/A-P 32,5 R and 
river sand M-5, developed in central, for coating, including layout, leveling, plumbing, 
grouting, cleaning and aids. 

   

   GF West 2 12,60  2,80 70,56    

    1 7,90  2,80 22,12    

    2 7,70  2,80 43,12    

Code Ut Summary Comment N Lenght Width Height Parcial Quant.  Unt. Price Amount 

    1 3,30  2,80 9,24    

    -1 1,20  2,10 -2,52    

    -1 0,60  2,10 -1,26    

    -3 1,50  2,10 -9,45    

    -2 0,80  2,10 -3,36    

    -2 2,00  2,10 -8,40    

    -2 0,60  0,90 -1,08    

   FF East 1 4,70  2,80 13,16    

    2 8,50  2,80 47,60    

    1 6,75  2,80 18,90    

    1 6,60  2,80 18,48    

    2 8,50  0,50 8,50    

    -4 1,50  2,10 -12,60    

    -2 0,50  0,90 -0,90    

    -3 0,60  0,70 -1,26    

         210,85 32,19 6.787,26 

      TOTAL VER. STRUCTURE 1,00 16.123,28 16.123,28 

04.03   INTERIOR WALLS     

            

04.03.01 m2 HOLLOW BRICK WALL 24x11,5x7 cm. MORT.M-7,5    

  Hollow brick wall using ceramic bricks 24x11,5x7 cm in distribution, cement CEM II/B-P 
32,5 N and river sand M-7,5, i/ layout, plumbing and fencing received, tears wetted of 
the pieces. Scaffolding and aids proportional part. 

   

   GF 1 3,30  2,84 9,37    

    1 3,35  2,84 9,51    

    1 1,80  2,84 5,11    

    1 1,00  2,84 2,84    

    -3 0,80  2,10 -5,04    

   FF 1 3,40  2,70 9,18    

         30,98 18,18 563,18 

04.03.02 m2 HOLLOW BRICK WALL 9cm. BAST.MORT    

  Hollow brick wall using ceramic bricks 24x11,5x9  cm in distribution, bastard cement 
BL-II/A-L 42,5 R and river sand M-5, i/ layout, plumbing and fencing received, tears 
wetted of the pieces. Scaffolding and aids proportional part. 

   

   GF 1 2,10  2,84 5,96    

    1 3,40  2,84 9,66    

    2 1,05  2,84 5,96    

    1 3,50  2,84 9,94    

    1 4,40  2,84 12,50    

   -1 0,70  2,10 -1,47    

   FF 1 3,40  2,80 9,52    

    1 1,00  5,00 5,00    

    1 0,30  5,00 1,50    

         58,57 20,34 1.191,31 

      TOTAL INTERIOR WALLS 1,00 1.754,49 1.754,49 

04.04   BACK OF A WALL     

            

04.04.01 m2 BACK OF A WALL(DIRECT) 3TP01 - 10mm.    

  Back of a wall placed directly, type 3TP01, composed by: gypsum fiber panel (thickness 
10 mm.), attached using grasp paste. Connection between joints panels using glue. 
Joint coating substances with paste, i /c.u. stakeout, treatment gaps, crossing services, 
cleanliness and aids. Completely finished and ready to prime and paint or decorate. 

   

   Living room 1 13,00  2,84 36,92    

   Kitchen 1 11,50  2,84 32,66    

   Machine room 1 3,10  2,84 8,80    
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   Room 1 1 7,10  2,84 20,16    

   Bathroom 1 1 7,50  2,84 21,30    

   Dresser room 1 10,00  2,84 28,40    

   Room 2 1 4,40  2,84 12,50    

   Bathroom 2 1 13,00  2,84 36,92    

   Lobby and corridor 1 11,50  2,84 32,66    

   Stairs 1 7,70  3,70 28,49    

   FF Living room 1 4,70  2,70 12,69    

   FF Room 1 8,10  2,70 21,87    

   FF Bathroom 1 5,50  2,70 14,85    

         308,22 13,51 4.164,11 

04.04.02 m2 BACK OF A WALL (FREES.) t=61mm./400(15+46)    

  Back of a wall freestanding compoded by:  studs separated 400 mm and channels 
profiles of galvanized steel (46 mm), gypsum fiber board (thickness 15 mm.) screwed at 
ouside, without insulation, i /c.u. stakeout, treatment gaps, crossing services, 
cleanliness and aids. Completely finished and ready to prime and paint or decorate. 

   

   Living room 1 22,10  2,84 62,76    

   Kitchen 1 11,50  2,84 32,66    

   Machine room 1 12,10  2,84 34,36    

   Room 1 1 7,10  2,84 20,16    

   Bathroom 1 1 3,40  2,84 9,66    

   Dresser room 1 2,70  2,84 7,67    

   Room 2 1 10,30  2,84 29,25    

   Lobby and corridor 1 3,50  2,84 9,94    

   FF Living room 1 17,40  2,70 46,98    

   FF Room 1 8,10  2,70 21,87    

   FF Bathroom 1 5,50  2,70 14,85    

   To reduce -4 1,50  2,10 -12,60    

    -5 1,50  2,10 -15,75    

    -2 2,00  2,10 -8,40    

    -1 1,20  2,10 -2,52    

    -1 1,00  2,10 -2,10    

         248,80 20,70 5.150,12 

      TOTAL BACK OF A WALL 1,00 9.314,23 9.314,23 

04.05   OTHERS       

            

04.05.01 m. LINTEL WALL TO COAT MORT.    

  Lintel placed in wall to coad, composeb by two autorresistant concrete beams, 
including  including layout, leveling, plumbing, grouting, cleaning and aids. 

   

   GF 5 1,90   9,50    

    2 2,40   4,80    

    2 1,60   3,20    

    1 1,40   1,40    

    5 1,00   5,00    

    7 1,20   8,40    

   FF 4 1,50   6,00    

    2 1,20   2,40    

    5 1,00   5,00    

         45,70 26,94 1.231,16 

04.05.02 m. STEP FORMATION HB 9cm. MORT.    

  Step formation using hollow ceramic brick 24x11,5x9 cm., with cement mortar CEM 
II/B-P 32,5 N and river sand M-5, including layout and cleaning. 

   

   Inside 4 1,40   5,60    

    4 1,20   4,80    

    8 1,00   8,00    

Code Ut Summary Comment N Lenght Width Height Parcial Quant.  Unt. Price Amount 

   Outside 5 2,60   13,00    

    3 2,20   6,60    

    1 3,30   3,30    

    1 4,30   4,30    

    1 5,20   5,20    

    1 6,20   6,20    

         57,00 16,35 931,95 

04.05.03 m3 LIMESTONE ORDINARI MASSONERY    

  Limeston ordinari massonery, one side view, using cement mortar CEM II/B-P 32,5 N 
and river sand M-5 in walls , thickness until 50 cm; i/stone preparation, seat, received, 
grouting, cleaning and aids 

   

   GF 1 12,85 0,16 3,10 6,37    

    1 8,40 0,16 3,10 4,17    

    1 16,00 0,16 3,10 7,94    

    1 12,60 0,16 3,10 6,25    

    2 4,00 0,16 3,10 3,97    

    1 3,70 0,16 3,10 1,84    

    1 3,40 0,16 3,10 1,69    

    2 1,00 0,16 2,00 0,64    

    -5 1,50 0,16 2,10 -2,52    

    -2 2,00 0,16 2,10 -1,34    

    -1 1,20 0,16 2,10 -0,40    

    -1 1,00 0,16 2,10 -0,34    

   FF 1 7,44 0,16 2,95 3,51    

    1 8,84 0,16 2,95 4,17    

    1 8,92 0,16 2,95 4,21    

    1 7,29 0,16 2,95 3,44    

    2 3,00 0,16 2,00 1,92    

    -4 1,50 0,16 2,10 -2,02    

         43,49 238,67 10.380,06 

04.05.04 m. LIMESTONE DRIP 38x3 cm.    

  Limestone drip 38x3 cm. Using cement mortar CEM II/B-P 32,5 N and river sand M-5, 
i/grouting and cleaning. 

   

   GF 5 2,00   10,00    

    2 1,50   3,00    

    4 0,60   2,40    

    1 0,80   0,80    

    1 1,00   1,00    

   FF 4 1,50   6,00    

    3 0,60   1,80    

    2 0,50   1,00    

         26,00 25,81 671,06 

      TOTAL OTHERS 1,00 13.214,23 13.214,23 

   TOTAL BRICKLAYING WORK 1 64.343,00 64.343,00 
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Code Ut Summary Comment N Lenght Width Height Parcial Quant.  Unt. Price Amount 

05   ROOF           

            

05.01   FLAT ROOF       

            

05.01.01 m2 PRAC. INVERT. ROOF PA-8 NOT COATING    

  Practicable inverted roof, consisting in: expanded clay insulating concrete (average 
thickness 10 cm) as outstanding formation, laying cement mortar M-5, (thickness 2 
cm), asphalt primed Curidan, bitumen asphalt elastomer sheet Glasdan 30 P Elast 
flame bonded to the support, another sheet flame bonded to the previous sheet, 
geotextile layer 150 g/m2 Danofelt PY-150, extruded polystyrene insulation 50 mm 
Danopren 50, geotextile layer 200 g/m2 Danofelt PY-200, ready to pave. 

   

   East area 35,7    35,70    

         35,70 38,06 1.358,74 

05.01.02 m2 PRAC. ROOF PA-6 A SOLAR NOT COATING    

  Practicable roof, consisting in: expanded clay insulating concrete (average thickness 10 
cm) as outstanding formation, laying cement mortar M-5, (thickness 2 cm), asphalt 
primed Curidan, bitumen asphalt elastomer sheet Glasdan 30 P Elast flame bonded to 
the support, another sheet flame bonded to the previous sheet, geotextile layer 200 
g/m2 Danofelt PY-200, ready to pave. 

   

   West area 103,5 0,00 0,00 0,00 103,50    

         103,50 25,73 2.663,06 

      TOTAL FLAT ROOF 1,00 4.021,80 4.021,80 

05.02   INCLINED ROOF         

            

05.02.01 m2 ROOF SLOPE M-H+3cm. MORT.I/REINF.    

  Roof slope consisting in: thick partition wall (25x12x8 cm) separated 100cm, using 
cement mortar CEM II/B-P 32,5 N and river sand M-5,  dovetailed thin bricks 100x25x4 
cm using the same mortar, compression coat (3 cm mortar and 20x30 cm. D = 4/4 mm  
welded-wire mesh), i/layout, bracing every 200 cm, wetted parts, rules, cleaning, aids 
and c.u  valley and high rafter formation. 

   

   GF Roof 14,5    14,50    

   FF Roof 77,2    77,20    

         91,70 55,52 5.091,18 

05.02.02 m2 ARABIAN CURB TILE W/RECUP.(AP.100%)    

  Arabian curve tile (40x19 cm) from demolition and recovered,  fully furnished, using 
mortar cement CEM II/B-P 32,5 N and river sand M-2,5, ready-made in a 200l concrete 
mixer. 

   

   FF Roof 77,2    77,20    

         77,20 52,01 4.015,17 

05.02.03 m2 OLD RED CURB TILE 40x15    

  Arabian red curve tile (40x19 cm) using mortar cement CEM II/B-P 32,5 N and river 
sand M-2,5, ready-made in a 200l concrete mixer, i/cleaning, watered surface and 
layout. 

   

   Entry area 17,4    17,40    

   GF 14,5    14,50    

   Parking 47,25    47,25    

         79,15 29,50 2.334,93 

05.02.04 m2 WOODEN PANEL    

  Boarding using singles (thickness 15 mm), i/ supporting elements of props and planks, 
level and plumb, finished.  

   

   Entry area 17,4    17,40    

   Parking 47,25    47,25    

         64,65 30,94 2.000,27 

 

 

Code Ut Summary Comment N Lenght Width Height Parcial Quant.  Unt. Price Amount 

05.02.05 m. WOODEN SUPPORT 20x20, 8000 kg    

  Structural support made by 20x20cm treated pine, for a maximum height of 3 m and 
charge of 8000 kg. 

   

   Parking 4 2,20   8,80    

    4 3,00   12,00    

         20,80 97,65 2.031,12 

05.02.06 m. WOODEN BEAM 20x24, S<4m Q<1,5    

  Treated pine 20x24 cm beam, for span less than 4m and 1.500 kg/m uniform charge.    

   Parking 3 3,00   9,00    

    3 3,00   9,00    

    4 4,00   16,00    

         34,00 146,15 4.969,10 

      TOTAL INCLINED ROOF 1,00 20.441,77 20.441,77 

   TOTAL ROOF 1 24.463,57 24.463,57 
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06   INSULTACION AND WATERPROOFING     

            

06.01   THERMAL INSULATION   

            

06.01.01 m2 TERMIC. INSULAT. ROOF G.W. IBR-100    

  Thermal and acoustic insulation, using glass wool  IBR-100 from Isover, coated on one 
side by  Kraft paper (it works like a vapor barrier. Placed under inclined roof between 
thick partition wall, i/c.u. cut, placement and aids. 

   

   GF 65,4    65,40    

   FF 12,5    12,50    

         77,90 5,94 462,73 

06.01.02 m2 THERM. INSULAT.  BACK OF A WALL P. ECO 90    

  Thermal and acoustic insulation 2,25 m2.K/W. in the back of a wall, consisting in a glass 
wool panel with vapor barrier ECO-90 from Isover; i/c.u. cut, placement and aids. 

   

   Living room 1 17,60  2,84 49,98    

   Kitchen 1 11,50  2,84 32,66    

   Machine room 1 12,10  2,84 34,36    

   Room 1 1 7,10  2,84 20,16    

   Bathroom 1 1 3,40  2,84 9,66    

   Dresser room 1 2,70  2,84 7,67    

   Room 2 1 10,30  2,84 29,25    

   Lobby and corridor 1 3,50  2,84 9,94    

   Stairs 1 17,40  2,70 46,98    

   FF Living room 1 8,10  2,70 21,87    

   FF Room 1 5,50  2,70 14,85    

   To reduce -4 1,50  2,10 -12,60    

    -2 0,50  0,90 -0,90    

    -5 1,50  2,10 -15,75    

    -2 2,00  2,10 -8,40    

    -2 0,60  2,10 -2,52    

    -1 1,20  2,10 -2,52    

    -1 1,00  2,10 -2,10    

    -1 0,80  2,10 -1,68    

    -3 0,60  0,80 -1,44    

    -2 0,60  0,80 -0,96    

         228,52 9,39 2.145,78 

06.01.03 m2 THERM. INSULAT. UNDER PAV. URSA XPS NIII I 40 mm.    

  Thermal insulation under pavement, using XPS rigid boards NIII I from Ursa XPS 
(thickness 40 mm), i/c.u. cut, placement and aids. 

   

   Living room 53,7    53,70    

   Kitchen 25,1    25,10    

   Room 1 11,3    11,30    

   Bathroom 1 6,3    6,30    

   Dresser room 8    8,00    

   Room 2 14,7    14,70    

   Bathroom 2 5,9    5,90    

   Lobby and corridor 10,9    10,90    

   Others 5    5,00    

         140,90 12,19 1.717,57 

      TOTAL THERMAL INSULATION 1,00 4.326,08 4.326,08 

 

 

Code Ut Summary Comment N Lenght Width Height Parcial Quant.  Unt. Price Amount 

06.02   WATERPROOF BARRIER     

            

06.02.01 m2 HUMIDITY BARRIER IN WALLS TEXSA    

  Capillarity humidity barrier, using a self-adhesive strip previous asphalt priming (300 
gr./m2 type Emufal I) and placing a self-adhesive bituminous strip with reinforcement 
(thickness 2mm, type Texself Band PE 2 mm) interleaved in the execution of the wall 
structure in all his width on mortar. 

   

   Terrace structure 1 23,40 0,20  4,68    

    1 17,20 0,20  3,44    

    1 23,65 0,20  4,73    

    2 2,50 0,20  1,00    

    1 11,20 0,20  2,24    

    1 2,70 0,20  0,54    

    1 2,00 0,20  0,40    

    1 4,65 0,20  0,93    

    1 3,30 0,20  0,66    

    1 3,75 0,20  0,75    

   Principal structure 3 8,20 0,20  4,92    

    2 4,30 0,20  1,72    

    3 7,70 0,20  4,62    

    0 0,00 0,00  0,00    

         30,63 4,64 142,12 

      TOTAL BARRIER 1,00 142,12 142,12 

   TOTAL INSULTACION AND WATERPROOFING 1 4.468,20 4.468,20 
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Code Ut Summary Comment N Lenght Width Height Parcial Quant.  Unt. Price Amount 

07   COATING     

            

07.01   CEILING     

            

07.01.01 m2 GYPSUM BOARD SUSPENDED CEILING N-13    

  Suspended ceiling using a gypsum board (thickness 13mm), placed on a hidden steel 
structure, consisting in steel section (T/C 47 mm) separated 40 cm and metal profile (U 
34x31x34 mm), i/layout, fixing accessories, leveling and joint film and paste,  mantling 
and dismantling of scaffolding, finished. 

   

   Living room 53,7    53,70    

   Kitchen 25,1    25,10    

   Machine room 12,6    12,60    

   Room 1 11,3    11,30    

   Bathroom 1 6,3    6,30    

   Dresser room 8    8,00    

   Room 2 14,7    14,70    

   Bathroom 2 5,9    5,90    

   Lobby and corridor 10,9    10,90    

   FF Living room 32,6    32,60    

   FF Room 14,6    14,60    

   FF Bathroom 6,2    6,20    

   Others 5    5,00    

         206,90 24,46 5.060,77 

      TOTAL CEILING 1,00 5.060,77 5.060,77 

07.02   WALLS       

            

07.02.01 m2 WATERPROOF COATING 3D COTEGRAN    

  Front coating using waterproofing mortar 3D Cotegran from Parex Morteros S.A (rain 
waterproof and permeable to water vapor), thickness between 10 and 15 mm, 
composed by Portland cement and mineral charges and additives. Applied to the wall, 
color to be determined. I/c.u. aids. 

   

   GF 1 12,85  3,10 39,84    

    1 8,40  3,10 26,04    

    1 16,00  3,10 49,60    

    1 12,60  3,10 39,06    

    2 4,00  3,10 24,80    

    1 3,70  3,10 11,47    

    1 3,40  3,10 10,54    

    2 1,00  2,00 4,00    

    -5 1,50  2,10 -15,75    

    -2 2,00  2,10 -8,40    

    -2 0,60  2,10 -2,52    

    -1 1,20  2,10 -2,52    

    -1 1,00  2,10 -2,10    

    -1 0,80  2,10 -1,68    

    -3 0,60  0,80 -1,44    

   FF 1 7,44  2,95 21,95    

    1 8,84  2,95 26,08    

    1 8,92  2,95 26,31    

    1 7,29  2,95 21,51    

    2 3,00  2,00 12,00    

    -4 1,50  2,10 -12,60    

    -2 0,50  0,90 -0,90    

    -2 0,60  0,80 -0,96    

         264,32 30,91 8.170,15 

Code Ut Summary Comment N Lenght Width Height Parcial Quant.  Unt. Price Amount 

07.02.02 m2 NATURAL STONEWARE DIAPER 30x60 USING MORT.     

  Diaper using natural stoneware veneering  (30x60 cm BIb, BIIa), aligned placed, using 
cement mortar CEM II/A-P 32,5 R and crumb sand (M-5), c.u. mitres, trims, grouting 
with color CG2 Ibersec cementitious material for 5 mm joint, and cleaning. 

   

   Bathroom 1 1 11,00  2,50 27,50    

    -1 0,70  2,10 -1,47    

   Bathroom 2 1 13,20  2,50 33,00    

    -1 0,70  2,10 -1,47    

   FF bathroom  1 11,00  2,50 27,50    

    -1 0,70  2,10 -1,47    

   Kitchen 1 3,40  2,50 8,50    

         92,09 40,39 3.719,52 

07.02.03 m. NATURAL STONEWARE SKIRTING BOARD 9x25cm.    

  Natural stoneware skirting board 9x25 cm, using cement mortar, using cement mortar 
CEM II/A-P 32,5 R and crumb sand (M-5), c.u. mitres, trims, grouting with color CG2 
Ibersec cementitious material  for 3 mm joint, and cleaning. 

   

   Living room 1 27,10   27,10    

   Kitchen 1 12,90   12,90    

   Machine room 1 13,50   13,50    

   Lobby and corridor 1 11,10   11,10    

   Room 1 1 11,70   11,70    

   Dresser room 1 7,70   7,70    

   Room 2 1 17,50   17,50    

   FF Living room 1 15,30   15,30    

   FF Room 1 12,90   12,90    

   Stairs 1 7,00   7,00    

   Others 1 3,00   3,00    

         139,70 14,84 2.073,15 

      TOTAL WALLS 1,00 13.962,82 13.962,82 

   TOTAL COATING 1 19.023,59 19.023,59 
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08   PAVEMENTS           

            

08.01   INTERIOR       

            

08.01.01 m2 EXTRUDED STONEWARE PAVEMENT  25x25cm. T/MED    

  25x25 cm extruded stone pavement  for medium transit, using grey C1 adhesive, on 
ingrowth cement mortar CEM II/B-P 32,5 N and river sand (M-5) (thickness 5 cm), 
grouting with color CG2 Ibersec cementitious material  joint, and cleaning 

   

   Living room 53,7    53,70    

   Kitchen 25,1    25,10    

   Machine room 12,6    12,60    

   Room 1 11,3    11,30    

   Bathroom 1 6,3    6,30    

   Dresser room 8    8,00    

   Room 2 14,7    14,70    

   Bathroom 2 5,9    5,90    

   Lobby and corridor 10,9    10,90    

   FF Living room 32,6    32,60    

   FF Room 14,6    14,60    

   FF Bathroom 6,2    6,20    

   Others 5    5,00    

         206,90 49,18 10.175,34 

08.01.02 m. RUSTIC STONEWARE STEP G/RIBBED    

  Covered step formed by circular going using  rustic stoneware 20x31 cm pieces and 30x15 
cm raiser, with cement mortar CEM II/B-P 32,5 N and river sand (M-5), i/grouting with 
cement grout CEM II/B-P 32,5 N 1/2 and cleaning. 

   

   Indoor 4 1,40   5,60    

    4 1,20   4,80    

    8 1,00   8,00    

   Outdoor 5 2,60   13,00    

    3 2,20   6,60    

    1 3,30   3,30    

    1 4,30   4,30    

    1 5,20   5,20    

    1 6,20   6,20    

         57,00 54,56 3.109,92 

      TOTAL INTERIOR 1,00 13.285,26 13.285,26 

08.02   EXTERIOR       

            

08.02.01 m2 TERRACOTA TILE PAVEMENT 40x40cm.     

  40x40 cm terracota tile manual pavement (AIIb 2ª-AIII), using cement mortar CEM II/B-P 
32,5 N and river sand (M-5), i/2 cm river sand bed, grouting with cement grout CEM II/B-P 
32,5 N 1/2 and cleaning. 

   

   GF 234,8 0,00 0,00 0,00 234,80    

   East FF 35,6 0,00 0,00 0,00 35,60    

   West FF 103,6 0,00 0,00 0,00 103,60    

         374,00 63,54 23.763,96 

08.02.02 m. TERRACOTA TILE GOING 14x28cm.    

  Covered step formed by terracota pieces 14x28 cm, with cement mortar CEM II/B-P 32,5 
N and river sand (M-5), i/grouting with cement grout CEM II/B-P 32,5 N 1/2 and cleaning. 

   

   Outdoor 5 2,60   13,00    

    3 2,20   6,60    

    1 3,30   3,30    

            

 

Code Ut Summary Comment N Lenght Width Height Parcial Quant.  Unt. Price Amount 

    1 4,30   4,30    

    1 5,20   5,20    

    1 6,20   6,20    

         38,60 29,24 459,07 

      TOTAL EXTERIOR 1,00 24.892,62 24.892,62 

   TOTAL PAVEMENT 1 38.177,88 38.177,88 
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09   CARPENTRY     

            

09.01   OUTDOOR CARPENTRY       

            

09.01.01 m2 OREGÓN OUT. CARP.  W/SHUTTER 2 WINDSCREEN    

  Outside carpentry for windows, using oregon pine wood, to varnish, with frame 
without lanes, two windscreen and pine lamas shutter (majorcan shutter), to varnish, 
i/70x35 mm pine preframe, 70x12 mm solid pine interior joint cover strip, hanging and 
closing ironwork, placed and c.u. aids. 

   

   GF 4 1,50  2,10 12,60    

    2 2,00  2,10 8,40    

    1 1,00  0,90 0,90    

   FF 4 1,50  2,10 12,60    

         34,50 585,24 20.190,78 

09.01.02 m2 OREGÓN OUT. CARP.  W/SHUTTER 1 WINDSCREEN    

  Outside carpentry for windows, using oregon pine wood, to varnish, with frame 
without lanes, one windscreen and pine lamas shutter (majorcan shutter), to varnish, 
i/70x35 mm pine preframe, 70x12 mm solid pine interior joint cover strip, hanging and 
closing ironwork, placed and c.u. aids. 

   

   GF 2 0,60  2,10 2,52    

    2 0,60  0,90 1,08    

    1 0,60  0,80 0,48    

   FF 2 0,50  0,90 0,90    

    3 0,60  0,80 1,44    

         6,42 525,41 3.373,13 

09.01.03 ut OAK REINF. STRONGROOM DOOR 1200x2030mm.    

  Oak varnished reinforced frontdoor with two leafs, straight board, 1200x2030 mm size 
and thickness 40 mm, mounted in workshop on oak frame, with all ironwork, solid oak 
interior joint cover strip, placed in site on 110x45 mm pine preframe, safety lock with 5 
items,  pull and wide-angle door-eye, finished with c.u. aids. 

   

    1    1,00    

         1,00 758,35 758,35 

      TOTAL OUT. CARPENTRY 1,00 24.322,26 24.322,26 

09.02   INDOOR CARPENTRY     

            

09.02.01 ut OAK DOOR  825x2030    

  825x2030 mm blind oak door, straight board, with 70x30 mm pine preframe, 70x10 
mm solid oak interior joint cover strip, hanging and closing ironwork, placed and c.u. 
aids. 

   

   GF 6    6,00    

   FF 2    2,00    

         8,00 247,09 1.976,72 

      TOTAL IN. CARPENTRY 1,00 1.976,72 1.976,72 

09.03   GLASS, CLOSETS AND OTHERS   

            

09.03.01 ut PINE FRAME 90x35 mm.    

  90x35 mm pine frame, for doors, placed and c.u. aids.    

    8    8,00    

         8,00 18,21 145,68 

 

 

 

 

  

Code Ut Summary Comment N Lenght Width Height Parcial Quant.  Unt. Price Amount 

09.03.02 m2 GLAZING CLIMALIT P.SILENCE+PLSTAR 4/12/33.1 36dB    

  Plus Silence de Rw=36 dB double glazing (thickness 22 mm), using a low emission glass 
(4 mm Planitherm S colorless), and a acoustic laminated safety glass (Stadip Silence 3+3 
mm) and 12 mm dried air chamber with aluminum spacer and double sealed, placed on 
carpentry with edge and lateral wedges and cool sealer with neutral silicone. 

   

   GF 4 1,50  2,10 12,60    

    2 2,00  2,10 8,40    

    1 1,00  0,90 0,90    

    2 0,60  2,10 2,52    

    2 0,60  0,90 1,08    

    1 0,60  0,80 0,48    

   FF 4 1,50  2,10 12,60    

    2 0,50  0,90 0,90    

    3 0,60  0,80 1,44    

    0 0,00  0,00 0,00    

         40,92 91,71 3.752,77 

09.03.03 m2 POLIÉSTER RFV WAVY. 2 mm. MATT    

  Glazing with polyester wavy board, reinforced with fiberglass (thickness 2 mm), placed 
on carpentry with wedges and cool sealer with silicone continuous bead, including cuts. 

   

   Bathroom 1 0,90 0,35  0,32    

         0,32 41,22 12,98 

09.03.04 ut OUTDOOR PINE FRAME     

  Pine frame, for doors, placed and c.u. aids.    

    2
2 

   22,00    

         22,00 28,71 631,62 

      TOTAL GLASS, CLOSETS, 

OTHERS 

1,00 4.543,05 4.543,05 

   TOTAL CARPENTRY 1 30.842,03 30.842,03 
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10   IRONWORK           

            

10.01   BANISTER           

            

10.01.01 m. WROUGHT IRON BANISTER h=0.6 m.    

  Stairs or balcony wrought iron banister, 0.6 meter, with 20 mm solid bar and thickened 
nodes, handrails and 50x8 mm bottom frame with UPN-80 bottom frame, over 12 cm 
receiving anchor grips, developed in workshop and placed on site. 

   

   East roof 1 17,20   17,20    

   West roof 1 31,90   31,90    

         49,10 127,51 6.260,74 

10.01.02 m. WROUGHT IRON BANISTER h=1 m.    

  Stairs or balcony wrought iron banister, 1 meter, with 20 mm solid bar and thickened 
nodes, handrails and 50x8 mm bottom frame with UPN-80 bottom frame, over 12 cm 
receiving anchor grips, developed in workshop and placed on site. 

   

   Out. stair 1 7,60   7,60    

   In. stair 1 8,50   8,50    

         16,10 307,51 4.950,91 

      TOTAL BANISTER 1,00 11.211,65 11.211,65 

10.02   OTHERS         

            

10.02.01 m. DRAIN COVER GRID    

  25 cm Rain cover grid, made by 30x30x3 and 25x25x3 mm angular stirrup, with 
sideboard and 20x3 mm iron plate, developed in workshop and placed on site. 

   

    6    6,00    

         6,00 50,60 303,60 

10.02.02 ut CONTROL BOX COVER 30x30 cm.    

  30x30 cm control box cover, made of ribbed steel sheet (thickness 3/5 mm) with 
hidden push, with a 25x25x3 mm metallic angle below and 30x30x3 mm angular stirrup, 
developed in workshop and placed on site.. 

   

    6    6,00    

         6,00 16,95 101,70 

      TOTAL OTHERS 1,00 405,30 405,30 

   TOTAL IRONWORK 1 11.616,95 11.616,95 
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11   PAINT           

            

11.01   PAINT           

            

11.01.01 m2 WHITE DISTEMPER    

  White tempera, in vertical and horizontal surfaces, two coat, including rigged and sanding.   

   Linving room 1 13,00  2,84 36,92    

    1 22,10  2,84 62,76    

           Ceiling 53,7    53,70    

   Kitchen 1 8,00  2,84 22,72    

    1 11,50  2,84 32,66    

   Machine room 1 3,10  2,84 8,80    

    1 12,10  2,84 34,36    

   Room 1 1 7,10  2,84 20,16    

    1 7,10  2,84 20,16    

           Ceiling 11,3    11,30    

   Dresser room 1 10,00  2,84 28,40    

    1 2,70  2,84 7,67    

           Ceiling 8    8,00    

   Room 2 1 4,40  2,84 12,50    

    1 10,30  2,84 29,25    

           Ceiling 14,7    14,70    

   Lobby and corridor 1 11,50  2,84 32,66    

    1 3,50  2,84 9,94    

           Ceiling 10,9    10,90    

   Stairs 1 7,70  3,70 28,49    

   FF living room 1 4,70  2,70 12,69    

    1 17,40  2,70 46,98    

           Ceiling 32,6    32,60    

   FF room 1 8,10  2,70 21,87    

    1 8,10  2,70 21,87    

           Ceiling 14,6    14,60    

   To reduce -8 0,80  2,10 -13,44    

    -4 1,50  2,10 -12,60    

    -2 0,50  0,90 -0,90    

    -5 1,50  2,10 -15,75    

    -2 2,00  2,10 -8,40    

    -2 0,60  2,10 -2,52    

    -1 1,20  2,10 -2,52    

    -1 1,00  2,10 -2,10    

    -1 0,80  2,10 -1,68    

    -3 0,60  0,80 -1,44    

    -2 0,60  0,80 -0,96    

         574,37 3,05 1.751,82 

11.01.02 m2 ACR. PLASTIC PAINT MATE WASHABLE WHITE/COLOR    

  Acrylic plastic washable paint, in mate white or color, on vertical and horizontal 
surfaces, two coat, including primer and plastec. 

   

   Kitchen 25,1    25,10    

  Machine room 12,6    12,60    

  Bathroom 1 6,3    6,30    

   Bathroom 2 5,9    5,90    
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   FF bathroom 6,2    6,20    

   Others 5    5,00    

         61,10 6,85 418,54 

      TOTAL PAINT 1,00 2.170,36 2.170,36 

11.02   VARNISH             

            

11.02.01 m2 WOODEN BARNISH. 2 COATING    

  Outside or inside wooden carpentry varnishing, using synthetic mate varnish, two 
coating. 

   

   In. doors 16 1,00  2,20 35,20    

         35,20 11,21 394,59 

11.02.02 m2 EXTERIOR WOODEN BARNISH. 3 COATING    

  Outside wooden carpentry varnishing, using synthetic mate varnish, three coating.    

   GF 9 1,70  2,30 35,19    

    5 2,20  2,30 25,30    

    3 1,20  1,10 3,96    

    5 0,80  2,30 9,20    

    7 0,80  1,10 6,16    

   FF 9 1,70  2,30 35,19    

    5 0,70  1,10 3,85    

    7 0,80  1,00 5,60    

         124,45 15,21 1.892,88 

      TOTAL VARNISH 1,00 2.287,47 2.287,47 

   TOTAL PAINT 1 4.457,83 4.457,83 
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12   SERVICES. EVACUATION AND DEWATERING 

            

12.01   FIRST SERVICE 

            

12.01.01 m. EVACUATION SYSTEM SP. PVC-U D52/d50    

  PVC-U soundproof evacuation pipe, Friaphon Glynwed D52/d50, union using dilator 
inserted double coupler, clamps attached to vertical support and isophonic clamps with 
stop to horizontal support, insulation material through the slab, i/c.u. special 
soundproof pieces, placed and working.  

   

    2 4,10   8,20    

    2 3,40   6,80    

    1 4,20   4,20    

    1 2,80   2,80    

    1 1,90   1,90    

    1 7,50   7,50    

         31,40 20,90 656,26 

12.01.02 m. EVACUATION SYSTEM SP. PVC-U D78/d70    

  PVC-U soundproof evacuation pipe, Friaphon Glynwed D78/d70, union using dilator 
inserted double coupler, clamps attached to vertical support and isophonic clamps with 
stop to horizontal support, insulation material through the slab, i/c.u. special 
soundproof pieces, placed and working.  

   

    1 14,50   14,50    

         14,50 26,70 387,15 

12.01.03 m. EVACUATION SYSTEM SP. BICAPA PVC-U D90/d90    

  PVC-U soundproof evacuation pipe, Friaphon Glynwed D90/d90, union using dilator 
inserted double coupler, clamps attached to vertical support and isophonic clamps with 
stop to horizontal support, insulation material through the slab, i/c.u. special 
soundproof pieces, placed and working.  

   

    1 4,20   4,20    

    1 8,60   8,60    

    1 13,20   13,20    

    1 8,80   8,80    

         34,80 32,37 1.126,48 

12.01.04 m. EVACUATION SYSTEM SP. BICAPA PVC-U D110/d100    

  PVC-U soundproof evacuation pipe, Friaphon Glynwed D110/d100, union using dilator 
inserted double coupler, clamps attached to vertical support and isophonic clamps with 
stop to horizontal support, insulation material through the slab, i/c.u. special 
soundproof pieces, placed and working.  

   

    2 2,00   4,00    

    1 2,80   2,80    

    1 1,80   1,80    

    1 2,70   2,70    

    1 23,00   23,00    

    1 1,00   1,00    

         35,30 34,96 1.234,09 

12.01.05 m. PVC PLUVIAL WASTE 75 mm.    

  75 mm PVC pluvial waste, elastic joint, metallic clamps attached to support, installed, 
i/c.u. special pieces, placed and working. 

   

    4 3,40   13,60    

    2 6,20   12,40    

         26,00 8,15 211,90 
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12.01.06 m. SL. STEEL GUTTER 250 mm.    

  Seen stainless steel gutter (d=250 mm), fixed to the eave (supports every 50 cm), full 
equipped, i/ c.u. special pieces, finish off, welds and link pieces to the waste, full 
installed.  

   

    2 7,50   15,00    

         15,00 63,83 957,45 

      TOTAL FIRST SERVICE 1,00 4.573,33 4.573,33 

12.02   FINAL SERVICE 

            

12.02.01 ut BUILDING TRAP BOX 38x38x50 cm.    

  38x38x50 cm inspectable building trap, build using perforated brick, cement mortar M-
5, placed on mass concrete bed MC-20/P/40/I (thickness 10 cm), rendering coated inside 
with cement mortar M-15, with trap made by 87,5 PVC elbow, with cover and concrete 
frame, finished and c.u. aids. 

   

    2    2,00    

         2,00 93,58 187,16 

12.02.02 ut BUILDING CONTROL BOX 38x38x50 cm.    

  38x38x50 cm control box, build using perforated brick, cement mortar M-5, placed on 
mass concrete bed MC-20/P/40/I (thickness 10 cm), rendering coated inside with 
cement mortar M-15 with a reinforced bed, rendering coated with cement mortar M-15 
with prefabricated cover and concrete frame, finished and c.u. aids. 

   

    1    1,00    

         1,00 89,27 89,27 

12.02.03 ut DIVISION BOX    

  40x40 cm prefabrícated PVC division box, with cover and frame included. Placed on 10 
cm river sand bed and aids. 

   

    1    1,00    

         1,00 129,57 129,57 

12.02.04 ut GREASE CHAMBER    

  40x40 cm prefabrícated PVC box, with cover and frame included. Placed on 10 cm river 
sand bed and aids. 

   

    1    1,00    

         1,00 129,57 129,57 

12.02.05 ut GRINDING CHAMBER    

  40x40 cm prefabrícated PVC box, with cover and frame included. Placed on 10 cm river 
sand bed and aids. 

   

    1    1,00    

         1,00 129,57 129,57 

12.02.06 ut WASTEWATER TREATMENT    

  Total oxidation wastewater treatment plant, ECODENA, including:  cover and concrete 
frame and holes formation for pipe connections. Placed con mass concrete bed  HM-
20/P/40/I (10 cm), c.u. aids. 

   

    1    1,00    

         1,00 1.525,48 1.525,48 

12.02.07 m. PVC SIMPLE DRAIN PIPE SN2 D=65 mm    

  Corrugated PVC simple drain pipe, circular, slotted and D=65 mm (incorporated with 
coupler). Placed con 10 cm river sand bed, 125 g/m2 geotextile and filled with 25 cm 
filter gravel above the pipe. I/ c.u. aids. 

   

    3 5,00   15,00    

         15,00 17,75 266,25 

      TOTAL FINAL SERVICE 1,00 2.456,87 2.456,87 

   TOTAL EVACUATION AND DEWATERING 1 7.030,20 7.030,20 
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13   SERVICES. ELECTRICITY 

            

13.01   SERVICES. EXTERIOR     

            

13.01.01 ut POWER SUPPLY CONTRACTS    

  Power supply contracts processing cost.    

    1    1,00    

         1,00 150,84 150,84 

13.01.02 ut CGPM UNTIL 14kW P/1 SF METER    

  GGPM until 14 kW for 1 single phase meter i/ cutout bases, line protection fuses 
deliverer; embedding. 

   

    1    1,00    

         1,00 202,97 202,97 

13.01.03 m. INDIVIDUAL SUPPLY 2(1x16) mm2 Cu    

  Individual supply in underground pipe placed directly in trench, consisting in 2(1x16) 
mm2 copper cables, 0,6/1 kV insulation, including c.u. trench, river sand layer, 
mechanical protection by plate and PVC signals. Installation and connection.  

   

    36    36,00    

         36,00 28,11 1.011,96 

13.01.04 ut ELECTRICAL BOX 9 C.    

  Electrical box consisting in double insulation box, embed in 2x12 elements box, omega 
section, switches (IPC and IGM), 2x40 30 mA circuit breaker and automatic switches (10, 
16, 20 and 25 A). Installed, including cable and connections. 

   

    1    1,00    

         1,00 687,02 687,02 

      TOTAL EXTERIOR SERVICES 1,00 2.052,79 2.052,79 

13.02   CIRCUITS       

            

13.02.01 m. SINGLE PHASE CIRCUIT. POWER: 10 A.    

  Lighting circuit consisting in corrugated PVC pipe M 20/gp5, 1,5 mm2 rigid copper, VV 
750 V insulation, single phases system (phase and neutral), including c.u. register box 
and connection strips.  

   

   C1 196,1    196,10    

   C6 70,1    70,10    

         266,20 7,34 1.953,91 

13.02.02 m. SINGLE PHASE CIRCUIT. POWER: 15 A.    

  Electric outlet circuit consisting in corrugated PVC pipe M 20/gp5, 2,5 mm2 rigid copper, 
VV 750 V insulation, single phases system (phase and neutral), including c.u. register box 
and connection strips.  

   

   C2 134,2    134,20    

   C5 54,1    54,10    

   C7 46,4    46,40    

         234,70 8,19 1.922,19 

13.02.03 m. SINGLE PHASE CIRCUIT. POWER: 20 A.    

  Washing machine and dishwasher circuit consisting in corrugated PVC pipe M 25/gp5, 4 
mm2 rigid copper, VV 750 V insulation, single phases system (phase and neutral), 
including c.u. register box and connection strips.  

   

   C4 26,5    26,50    

         26,50 10,62 281,43 

13.02.04 m. SINGLE PHASE CIRCUIT. POWER:  25 A.    

  Kitchen circuit consisting in corrugated PVC pipe M 25/gp5, 6 mm2 rigid copper, VV 750 
V insulation, single phases system (phase and neutral), including c.u. register box and 
connection strips.  

   

   C3 21,4    21,40    

   C8 23    23,00    

         44,40 13,35 592,74 
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13.02.05 m. PVC TRAY 60x150 mm.    

  60x150 mm grey PVC perforated tray, without separators, c.u. accessories and support, 
placed suspended. Protection against impact, and insulation material (M1 against fire). 

   

   GF 22    22,00    

   FF 10,3    10,30    

         32,30 28,82 930,89 

      TOTAL INTERIOR SERVICES 1,00 5.681,16 5.681,16 

   TOTAL ELECTRICITY 1 7.733,95 7.733,95 
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14   SERVICES. PLUMBING AND DEVICES 

            

14.01   SERVICES. PLUMBING 

            

14.01.01 m. COPPER PIPE 16/18 mm.    

  16/18 mm copper pipe, for cold and hot water, c.u. copper special pieces, placed and 
working, including corrugated PVC pipe protection.   

   

   Hot water 64,4    64,40    

   Cold water 57,4    57,40    

         121,80 8,96 1.091,33 

14.01.02 m. COPPER PIPE 20/22 mm.    

  20/22 mm copper pipe, for cold and hot water, c.u. copper special pieces, placed and 
working, including corrugated PVC pipe protection.   

   

   Hot water 1,5    1,50    

   Cold water 64,4    64,40    

         65,90 10,70 705,13 

14.01.03 m. COPPER PIPE 33/35 mm.    

  33/35 mm copper pipe, for cold and hot water, c.u. copper special pieces, placed and 
working, including corrugated PVC pipe protection.   

   

   Cold water 14,6    14,60    

         14,60 19,35 282,51 

14.01.04 ut BALL VALVE D16 mm    

  Ball valve, D16 mm plomyCLICK, special joint designed to ensure sealing, shell and clamp 
with treatment against corrosion, installed, including control handle. 

   

    6    6,00    

         6,00 20,22 121,32 

14.01.05 ut BALL VALVE D20 mm    

  Ball valve, D20 mm plomyCLICK, special joint designed to ensure sealing, shell and clamp 
with treatment against corrosion, installed, including control handle. 

   

    1    1,00    

         1,00 22,09 22,09 

14.01.06 ut BALL VALVE D32 mm    

  Ball valve, D32 mm plomyCLICK, special joint designed to ensure sealing, shell and clamp 
with treatment against corrosion, installed, including control handle. 

   

    2    2,00    

         2,00 38,50 77,00 

14.01.07 ut PRESSURE GROUP h=6-9m.    

  Complete pressure group supply and placement, lifting capacity until 9 meters, including 
1 CV to 220V electric dump, galvanized steel pressure pot with manometer, backwater 
valve and ball valve installation, including c.u. pipe and copper special pieces, installed 
and working. 

   

    1    1,00    

         1,00 626,04 626,04 

      TOTAL PLUMBING 1,00 2.925,42 2.925,42 

14.02   DEVICES 

            

14.02.01 ut CUSTOM SHOWER    

  Custom shower in site, with Platospacio and ceramic coating, with mixer tap, 150 cm 
flexible handshower and articulated support, including siphon valve, installed and 
working. 

   

    3    3,00    

         3,00 565,89 1.697,67 
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14.02.02 ut TOILET WIHT LOW THANK    

  White vitreous china toilet, with low tank, placed using plugs and screws, and silicone 
sealing, composed by: bowl, low tank with cover and mechanisms, and seat with cover, 
steel hinges, with valve, installed and working. 

   

    3    3,00    

         3,00 311,70 935,10 

14.02.03 ut WASH BASIN 55x48,5 W/PED.    

  55x48,5 cm white vitreous china toilet, placed with pedestal and anchors, tap and link 
supply, including 32 mm siphon valve, installed and working. 

   

    3    3,00    

         3,00 383,33 1.149,99 

14.02.04 ut BIDET W/COVER    

  Bidet vitreous china toilet, with cover, placed using plugs and screws, silicone sealing, 
tap and link supply, including 32 mm siphon valve, installed and working.. 

   

    3    3,00    

         3,00 283,20 849,60 

14.02.05 ut STONEWARE LAUNDRY 52x86 G.MBLOC.    

  52x86x47 stoneware laundry, placed on furniture, with chrome tap, including 40 mm 
siphon valve, installed and working. 

   

    1    1,00    

         1,00 318,18 318,18 

14.02.06 ut SINK 100x49 1 SEN+ESC.G.MB.    

  100x49 cm stainless steel sink, one bowl and drainage, with tap and link supply, 
including 40 mm siphon valve, installed and working. 

   

    1    1,00    

         1,00 255,64 255,64 

      TOTAL DEVICES 1,00 5.206,18 5.206,18 

   TOTAL PLUMBING AND DEVICES 1 8.131,60 8.131,60 
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15   SERVICES. HEATING AND HOT WATER 

            

15.01   HOT WATER 

            

15.01.01 ut SOLAR ENERGY SERVICES    

  Solar energy, full equip for hot water production (one house). Including: one solar 
collector placed on house roof, 200 liters vertical DHW cylinder, 18 mm copper circuit. 
The energy support comes from a heat pump. 

   

    1    1,00    

         1,00 4.163,14 4.163,14 

15.01.02 ut HEAT PUMP 11,3kW/11,8kW.    

  Heat pump Triaqua 3AQUA-12 11 3kW/11,8kW, for heating and hot water production. 
Including: scroll compressor, buffer tank and hydraulic components. Installed and 
working.  

   

    1    1,00    

         1,00 7.236,47 7.236,47 

      TOTAL HOT WATER 1,00 11.399,61 11.399,61 

15.02   HEATING 

            

15.02.01 ut BUFFER TANK 200 l    

  200 l buffer tank, for hot water accumulation (it spends 2h heating his own volume), 
design with protection against corrosion, double envelopment coil, 8 kg/cm2 work 
pressure, primary temperature 90oC and secondary 10 to 50 oC, i/pump, pipe network, 
etc. installed. 

   

    1 0,00 0,00 0,00 1,00    

         1,00 2.019,52 2.019,52 

15.02.02 m2 RADIANT FLOOR HEATING/COOLING    

  Heating and cooling using radiant floor Tradesa-Eurotherm, water at low temperature 
in pipeline closed circuit (crosslinked polyethylene Trade PEX-A  20 x 2,0) with oxygen 
antidiffusion barrier, on 20 mm board (Europlus flex 30 kg/m3), perimetral film, 
additive (Europlast), insulating sleeve, expansion joint, full  collector “S” type and 
closet. Including c.u. climate regulation Companat (mixer valve, pump, by-pass, 
pressure valve, thermometer), cold/hot switchboard, sounding and sensor. Full 
equipped. 

   

   Sala Estar 53,7    53,70    

   Cuina 25,1    25,10    

   Hab. principal 11,3    11,30    

   Bany 1 6,3    6,30    

   Vestidor 8    8,00    

   Hab. 2 14,7    14,70    

   Bany 2 5,9    5,90    

   Rebedor i pasadis 10,9    10,90    

   Sala PP 28,1    28,10    

   Hab PP 14,6    14,60    

   Bany PP 6,2    6,20    

   Altres 5    5,00    

         189,80 48,11 9.131,28 

15.02.03 ut PROGRAMMABLE THERMOSTAT    

  Ambient thermostat (8 to 32 oC), with independent programming for each day and 
three ambient temperature levels (comfort, activity and reduced), special 
programming for holydays, with screen (in which appears the day, hour, temperature), 
installed. 

   

    1    1,00    

         1,00 142,88 142,88 

      TOTAL HEATING 1,00 11.293,68 11.293,68 

   TOTAL HEATING AND HOT WATER 1 22.693,29 22.693,29 
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16   SERVICES. TELECOMMUNICATIONS 

            

16.01   EQUIPEMENT   

            

16.01.01 ut BROADBAND EQUIPMENT. TV TER.DAB+FM    

  Broadband equipment, ready for receiving analogical and digital terrestrial signals, DAB 
and FM, consisting in a amplifier, finished. 

   

    1    1,00    

         1,00 269,92 269,92 

16.01.02 ut HARVESTING EQUIPMENT RTV W/SWING BAR 3    

  Harvesting equipment for analogical and digital signals, TV terrestrial, digital radio, 
consisting in a antenna, galvanized steel bar mast (3 m), coaxial cable and grounding 
conductor (25 mm2) and restrain material, fully placed. 

   

    1    1,00    

         1,00 367,38 367,38 

      TOTAL EQUIPEMENT 1,00 637,30 637,30 

16.02   CABLE 

            

16.02.01 m. TELEPHONE CABLE SUPLY 1 COUPLE    

  Network supply cable (0,50 mm couple),installed and working.    

    1 9,50   9,50    

         9,50 1,21 11,50 

16.02.02 m. COAXIAL CABRE TYPE-1 INTERIOR NETWORK    

  Coaxial cable (75 ohms and PVC covering), for indoor distribution network. Fully 
installed. 

   

    1 50,00   50,00    

         50,00 1,61 80,50 

      TOTAL CABLE 1,00 92,00 92,00 

16.03   OTHERS 

            

16.03.01 ut INPUT BOX 40x40x60 PREFABR.    

  40x40x60 cm input prefabricated concrete box, in order to join all networks, with input 
holes for canal, consisting in frames, concrete cover with safety lock and hook, including 
excavation, 10 cm mass concrete bed  HM-20 and c.u. aids, soil filling and transport to 
landfill. 

   

    1    1,00    

         1,00 251,04 251,04 

16.03.02 m. GUIDE WIRE TENSION    

  2 mm guide wire tension in cable conduit, installed.     

    1 50,00   50,00    

         50,00 0,13 6,50 

16.03.03 ut ELECTRIC INTERCOM    

  Single housing electrical intercom, including a single line kit, digital system, self-turn on, 
call, open confirmation by message, street sign, feeder, openers and digital 
speakerphone, full placed including cable and connections.  

   

    1    1,00    

         1,00 353,18 353,18 

      TOTAL OTHERS 1,00 610,72 610,72 

   TOTAL TELECOMMUNICATIONS 1 1.340,02 1.340,02 
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17   SERVICES. LIGHTING PROTECTION   

            

17.01   LIGHTING PROTECTOR     

            

17.01.01 ut LIGHTING PROTECTOR    

  Outside protection against lighting in a single house, consisting in three zinc alloy 
grabber points (length 500mm and diameter 16 mm), even roof support, 50 mm2 
copper conduit, wall fixation support, protector conduit, grounding using six 1.500 mm 
stakes, full installed and connected.  

   

    1 0,00 0,00 0,00 1,00    

         1,00 2.689,67 2.689,67 

      TOTAL LIGHTING PROT. 1,00 2.689,67 2.689,67 

17.02   INTERNAL PROTECTION SYSTEM   

            

17.02.01 ut OVERVOLTAGE PROT. 400V240V    

  Supply and installation of indoor protection system against lighting. Consisting in one 
protector type Atcover 230M. Full installed, placed, connected and checked.  

   

    1 0,00 0,00 0,00 1,00    

         1,00 1.531,32 1.531,32 

      TOTAL INT. PROT. SYSTEM 1,00 1.531,32 1.531,32 

   TOTAL LIGHTING PROTECTION 1 4.220,99 4.220,99 
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18   HEALTH AND SAFETY       

            

18.01   SERVICES   

            

18.01.01 ms RENTAL. STORAGE STAND 7,91 m2    

  Monthly rental: 3,55x2,23x2,45 m prefabricated stand for storage. Structure: galvanized 
steel. Facade: 0.6 mm galvanized plate, reinforced using steel sections. Waterproof 
agglomerate floor (19 mm), de 0,80x2,00 m steel door (1 mm) with lock. Glass window 
(6 mm). With transport. Delivery and pickup with truck. 

   

    12    12,00    

         12,00 103,84 1.246,08 

18.01.02 ms RENTAL. W.C.-OFFICE STAND 8,20 m2    

  Monthly rental: 4,00x2,05x2,30 m prefabricated stand for office and bathroom. 
Structure and facade: galvanized plate with insulation. Two 0,84x0,80 m glass windows 
(slide, with grids, 6 mm), 50 l electric heater, two china toilets and two china sinks, 
waterproof board floor with non slip layer. Divisions made using melamine boards. 
Polybutylene insulated pipe, electric installation (mono. 220 V). With transport. Delivery 
and pickup with truck. 

   

    12    12,00    

         12,00 194,81 2.337,72 

18.01.03 m. STAND. ELECTRIC SUPPLY 4x4 mm2.    

  Provisional electric supply in the stand, consisting in 4x4 mm2 flexible tuve (750 V), with 
grounding conduct, fixed on middle support every 2,50 m, installed. 

   

    35    35,00    

         35,00 3,98 139,30 

18.01.04 ut HANGER FOR SHOWER OR TOILET    

  Hanger for shower or toilet, placed.    

    5    5,00    

         5,00 3,94 19,70 

18.01.05 ut INDUS. ROLL W/LOCK    

  Insdustrial roll holder with safety lock, placed.    

    2    2,00    

         2,00 9,75 19,50 

18.01.06 ut MIRROR FOR CHANGING ROOMS AND TOILETS    

  Mirror for changing rooms and toilets, placed.    

    2    2,00    

         2,00 30,27 60,54 

18.01.07 ut INDUSTRIAL SOAPBOX 1 L    

  1 l industrial soapbox, with dispenser.    

    1    1,00    

         1,00 8,38 8,38 

18.01.08 ut TOWEL PAPER DISPENSER    

  Toel paper dispenser with safety lock, placed.     

    2    2,00    

         2,00 14,69 29,38 

18.01.09 ut ELECTRIC HAND DRYER    

  Electric hand dryer, placed.    

    1    1,00    

         1,00 33,89 33,89 

18.01.10 ut MICROWAVE OVEN    

  18 liters microwave oven with turntable incorporated.    

    1    1,00    

         1,00 21,86 21,86 

 

Code Ut Summary Comment N Lenght Width Height Parcial Quant.  Unt. Price Amount 

18.01.11 ut INDIVIDUAL METAL BOX OFFICE    

  Individual metal locker for dress room (1,80 m), rolled steel with rust treatment, paint, 
lock, shelf and hanger, door ventilation louvers, placed. 

   

    5    5,00    

         5,00 33,20 166,00 

18.01.12 ut WOODEN BENCH FOR 5 PERSONS    

  Wooden bench for five persons.    

    1    1,00    

         1,00 34,35 34,35 

18.01.13 ut TRASHCAN    

  Bucket for garbage.    

    1    1,00    

         1,00 14,97 14,97 

18.01.14 ut EMERGENCY KIT    

  Site emergency kit made of sheet steel, powder coated with anticorrosive treatment and 
screen cross. White with minimum compulsory contents placed. 

   

    1    1,00    

         1,00 78,10 78,10 

18.01.15 ut REPLACEMENT KIT    

  Emergency replacement kit.    

    1    1,00    

         1,00 53,13 53,13 

      TOTAL SERVICES 1,00 4.262,90 4.262,90 

18.02   SIGNALS       

            

18.02.01 ut PVC COMPLET PANEL 700x1000 mm.    

  700x1000 mm complete panel screenpint on PVC white boards (0,6 mm). Includes until 
15 sign symbols, even text. Placed. 

   

    1    1,00    

         1,00 11,78 11,78 

      TOTAL SIGNALS 1,00 11,78 11,78 

18.03   COLLECTIVE PROTECTIONS     

            

18.03.01 ut PROVISIONAL COVER 38x38    

  38x38 cm provisional cover for box, slab holes and similar, consisting in 20x5 cm wooden 
boards, reinforced, even placed. 

   

    4    4,00    

         4,00 4,41 17,64 

18.03.02 ut WELL PROVISIONAL COVER 70x70    

  70x70 cm provisional cover for well, consisting in 20x5 cm wooden boards, reinforced,  
skirting board (20 cm), including manufacturing and placed. 

   

    2    2,00    

         2,00 13,88 27,76 

18.03.03 m. GUARD BANISTER, WOOD    

  Guard banister in slab perimeter, consisting in metallic balustrade every 2,5 m, fixed to 
the slab, banister (20x5 cm board), skirting board and crossbar (15x5 cm), including 
placed and disassembly.  

   

    65    65,00    

         65,00 8,91 579,15 

18.03.04 ut GROUNDING R80 Oh;R=100 Oh.m    

  Grounding consisting in 24x11,5x7 cm brick box, reinforced concrete, PVC pipe (d=75 
mm), steel electrode (14,3 mm and ramming 100 cm), 35 mm2 bare copper line, with 
clamp, installed. 

   

    1    1,00    

         1,00 131,98 131,98 



Projecte de reforma i rehabilitació d’una casa rural situada a s’Aranjassa, Palma de Mallorca                     273 

 

Code Ut Summary Comment N Lenght Width Height Parcial Quant.  Unt. Price Amount 

18.03.05 ut SAFETY TRANSFORMER    

  Safety transformer with primary for 220 V and secondary for 24 V, 1000 W. Placed.    

    1    1,00    

         1,00 33,16 33,16 

18.03.06 ut ELECTRICAL PANEL 63 A. MODEL 1    

  Electrical triple phase panel (63 A), consisting in 600x500 cm metal closet with polyester 
coating, lateral input, support, subjection, lock, 3 circuit breakers (2x40 A 30 mA, 4x40 A 
30 mA and 4x63 A 300 mA), 6 output and c.u. grounding, placed. 

   

    1    1,00    

         1,00 449,68 449,68 

18.03.07 ut EXTINGUISHER CO2 2 kg. STEEL    

  CO2 dry ice extinguisher (34B), with 2kg extinguishing agent, made in steel, with support 
and diffuser.  

   

    2    2,00    

         2,00 54,47 108,94 

18.03.08 m. WOODEN BRIDGE ON TRENCHES    

  Wooden bridge on trench, consisting in three 20x7 cm boards, double banister with 
20x5 railing, 15x5 cm cross bar and skirting board, fixed every meter. Including assembly 
and disassembly.   

   

    4    4,00    

         4,00 13,33 53,32 

18.03.09 m. ROOF PLATFORM    

  Roof platform which outstands 1 meter, consisting in metallic support until 2,5 m length, 
5 20x7cm board, 1 m banister with 20x5 railing, 15x5 cm cross bar and skirting board. 
Including assembly and disassembly. 

   

    8    8,00    

         8,00 41,30 330,40 

18.03.10 ut PROTECTOR CAP "MUSHROOM KIND"     

  Placement of protector plastic cap "mushroom kind", in the top of the steel bars.    

    120    120,00    

         120,00 0,08 9,60 

      TOTAL COLLECTIVE PROT. 1,00 1.741,63 1.741,63 

18.04   INDIVIDUAL PROTECTIONS       

            

18.04.01 ut HULL + EAR PROTECTOR    

  Set consisting in hull with 6 anchor points and ear protectors.    

    5    5,00    

         5,00 15,69 78,45 

18.04.02 ut DIELECTRIC SAFETY HELMET    

  Dielectric safety helmet with screen protection againts electrical discharges.    

    2    2,00    

         2,00 3,77 7,54 

18.04.03 ut SCREEN + WELDING SAFETY HELMET    

  Welding safety polyamide and glass screen  110 x 55 mm + helmet with adjustable 
headband. 

   

    2    2,00    

         2,00 2,76 5,52 

18.04.04 ut GAS WELDING GLASSES    

  Safety glasses Gafas de seguridad against gas welding and cutting, complete with hinged 
front frame. 

   

    2    2,00    

         2,00 1,18 2,36 

 

 

Code Ut Summary Comment N Lenght Width Height Parcial Quant.  Unt. Price Amount 

18.04.05 ut SCREEN AGAINST PARTICLES    

  Screen against particles, with head subjection.    

    5    5,00    

         5,00 2,14 10,70 

18.04.06 ut GLASSES AGAINST IMPACTS    

  Colorless glasses against impacts.    

    5    5,00    

         5,00 2,54 12,70 

18.04.07 ut DUST GLASSES    

  Dust glasses, antifogging and panoramic.    

    5    5,00    

         5,00 0,84 4,20 

18.04.08 ut DUST MASK, 1 FILTER    

  Dust mask with one filter.    

    5    5,00    

         5,00 7,49 37,45 

18.04.09 ut MASK FILTER REPLACEMENT    

  Mask filter replacement against dust and smoke.    

    50    50,00    

         50,00 1,48 74,00 

18.04.10 ut CELLULOSE MASK DISPOSABLE    

  Cellulosa mask disposable against dust and smoke.    

    50    50,00    

         50,00 0,89 44,50 

18.04.11 ut LUMBAR PROTECTION WITH BRACES    

  Lumbar protection with braces    

    5    5,00    

         5,00 7,20 36,00 

18.04.12 ut TOOL BELT    

  Tool belt.    

    5    5,00    

         5,00 5,51 27,55 

18.04.13 ut WATERPROOF SUIT    

  PVC waterproof suit, 2 pieces.    

    5    5,00    

         5,00 9,24 46,20 

18.04.14 ut LEATHER APRON FOR WELDER    

  Leather apron for welder.    

    2    2,00    

         2,00 3,55 7,10 

18.04.15 ut REFLECTIVE SAFETY VEST    

  Personal reflective safety vest in yellow or orange.     

    5    5,00    

         5,00 3,50 17,50 

18.04.16 ut WELDER GLOVES PAIR    

  Welder gloves pair.    

    2    2,00    

         2,00 1,18 2,36 

18.04.17 ut INSULATING GLOVES PAIR 5000 V.    

  Insulating gloves pair for proteccion againsts electrical contact, voltage until 5,000 V.    

    2    2,00    

         2,00 9,44 18,88 
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18.04.18 ut CANVAS REINFORCED GLOVES PAIR    

  Canvas reinforced gloves pair.    

    5    5,00    

         5,00 3,03 15,15 

18.04.19 ut PAIR OF SAFETY BOOTS    

  Pair of safety boots with template and steel toe.    

    5    5,00    

         5,00 25,20 126,00 

18.04.20 ut EQUIPMENT FOR WORK AT HEIGHTS    

  Full equipment in order to avoid falls from a height in floors or sloping roofs, formed 
by a steel hanger, a sling, a harness and lost a conical tube embedded in the concrete 
structure. 

   

    4    4,00    

         4,00 40,37 161,48 

      TOTAL INDIVIDUAL PROT. 1,00 735,64 735,64 

18.05   SAFETY LABOUR       

            

18.05.01 ut SAFETY COMMITTEE MONTHLY COST    

  Safety and health committee monthly cost, considering a meeting two hours per 
month, formed by a qualified technician in safety and health, two workers with the 
rank of 2 nd official or assistant and a security official with the rank of 1 st. 

   

    6    6,00    

         6,00 124,82 748,92 

18.05.02 ut CONSERVATION MONTHLY COST    

  Conservation provisional services monthly cost, considering two hours at week by a 2 
nd official 

   

    12    12,00    

         12,00 132,96 1.595,52 

18.05.03 ut CLEANING AND DISINFECTING MONTHLY COST    

  Cleaning and disinfecting stand monthly cost, considering two hours at week by a 
laborer. 

   

    12    12,00    

         12,00 122,80 1.473,60 

18.05.04 ut FORMATION MONTHLY COST    

  Formation monthly cost in health and safety at work, considering one hour at week, 
and carried out by a attentant.  

   

    6    6,00    

         6,00 72,16 432,96 

18.05.05 ut BASIC MEDICAL EXAMINATIONS II    

  Basic medical anual examination for each worker. Consisting in vision control, 
audiometry and blood and urine tests with 12 parameters 

   

    10    10,00    

         10,00 90,00 900,00 

18.05.06 ut SCAFFOLD REVIEW FORTNIGHTLY    

  Scaffold general revision every two weeks, revion done by outside staff, 2 persons 
during 4 hours. 

   

    8    8,00    

         8,00 240,00 1.920,00 

      TOTAL SAFETY LABOUR 1,00 7.071,00 7.071,00 

   TOTAL HEALTH AND SAFETY 1 13.822,95 13.822,95 

        

      TOTAL           1 289.119,31 289.119,31 

 

 

ABASTRACT 

CHAPTER          EUROS   % 

01 PREVIOUS ACTION        21.025,66  7,30 

02 FIELD CONDITIONING       1.206,37  0,42 

03 FOUNDATIONS        4.893,35  1,70 

04 BRICKLAYING WORK        64.007,89  22,22 

05 ROOF           24.367,48  8,46 

06 INSULTACION AND WATERPROOFING      4.468,13  1,55 

07 COATING         16.025,61  5,56 

08 PAVEMENT         38.177,88  13,25 

09 CARPENTRY         30.842,24  10,71 

10 IRONWORK         11.616,95  4,03 

11 PAINT         6.408,13  2,22 

12 SERVICES. EVACUATION AND DEWATERING     7.030,20  2,44 

13 SERVICES. ELECTRICITY       6.750,10  2,34 

14 SERVICES. PLUMBING AND DEVICES       8.757,64  3,04 

15 SERVICES. HEATING AND HOT WATER     22.693,29  7,88 

16 SERVICES. TELECOMMUNICATIONS      1.396,08  0,48 

17 SERVICES. LIGHTING PROTECTION      4.220,99  1,47 

18 HEALTH AND SAFETY       14.166,34  4,92 

TOTAL EXECUTION   288.054,33 

 

13,00% Overhead costs  37.447,06 

6,00% Industrial profit  17.283,26 

Total OC and IP   54.730,32  

 

16,00% I.V.A        54.845,54  

 

TOTAL CONTRACT BUDGET    397.630,19  

TOTAL GENERAL BUDGET    397.630,19 € 

 

The general budget is Three hundred and ninety-four thousand, six hundred and thirty Euros with nineteen.  

 


