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1. Memòria descriptiva 

1. 1 Objecte del projecte 

 

Aquest  projecte  té  com  a  finalitat  l’elaboració  de  tots  els  documents  necessaris  per  a  la 

construcció d’un establiment  industrial destinat a magatzem de materials, no especificats,  i amb 

oficines amb les condicions i característiques que es detallen a continuació. 

1.2 Titular 

 

El promotor d’aquesta obra és de caràcter privat. 

L’emplaçament de l’edificació es troba al polígon industrial del Sector del Camí Ral de Can Rabadà 

a Castelldefels. 

1.3 Característiques urbanístiques 

 

El  projecte  s’ha  realitzat  d’acord  amb  les Normes Urbanístiques  de  la Modificació  Puntual  del 

Polígon II del Pla Parcial del Camí Ral a l’àmbit de la illa número 23 del municipi de Castelldefels. La 

qualificació urbanística és Industrial II en edificació aïllada.  

1.3.1 Parcel∙la 

 

La superfície  total de  la parcel∙la on es pretén construir  l’edifici  industrial és de 5626,70 m2 que 

està per sobre de del mínim exigit de 3200 m2. 

1.3.2  Ocupació 

 

D’acord amb la Normativa aplicable en aquesta zona, la superfície màxima d’ocupació correspon al 

60 % de la superfície de la parcel∙la. En aquest cas: 

Superfície d’ocupació: 60 % de 5626,70 m2:    3376,02 m2 

  Superfície edifici a construir (perímetre màxim):  2190,00 m2 

Per tant, el percentatge d’ocupació és: 

  2190,00 /5626,70 = 0,3892 → 38,92 % ocupació < 60 % 

Així doncs,  la  superfície ocupada per aquesta  construcció no  supera el valor màxim permès per 

normativa i per tant compleix la normativa vigent. 

1.3.3 Edificabilitat 

 

L’edificabilitat màxima permesa en aquesta zona és de 1 m2 de sostre per m2 de sòl, que aplicat a 

l’edificació objecte d’aquest projecte està per sota del màxim permès: 
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Edificabilitat màxima permesa: 5626,70 m2 x 1 m2s / m2s = 5626,70 m2. 

Edificabilitat resultant:  2411,35 / 5626,70 = 0,428 m2s / m2s, aprox. a 0,5 m2s / m2s. 

La justificació del paràmetre edificabilitat es pot veure al punt 4. Superfícies. 

1.3.4 Alçada màxima reguladora 

 

L’alçada màxima de  l’edifici  industrial a  construir  serà de 15,00 m,  corresponent a Planta Baixa 

més 3 plantes. Aquesta alçada correspon al màxim permès per normativa. El punt de referència de 

l’alçada de l’edifici és pres des del nivell de paviment acabat de Planta Baixa fins al coronament de 

façana de la coberta de la zona d’oficines. 

1.3.5 Separacions a llindars 

 

Tal  i com estableix el planejament de  les Ordenances Municipals, l’edificació s’ha calculat a 12 m 

del  Carrer Molinot  i  a  un mínim  de  6 m  respecte  dels  llindars  laterals.  La  distància  al  llindar 

posterior és d’un mínim de 25 m, els quals s’han de deixar respecte a  l’aresta exterior del  lateral 

de la carretera C‐32 de la què és limítrof. 

A  la  taula  següent  es  recullen  a  mode  de  resum  els  condicionants  exigits  per  normativa 

urbanística. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.6 Enjardinament 

 

L’espai  lliure de  la parcel∙la no ocupada per  l’edificació es destinarà a vial d’accés  i maniobra per 

vehicles, a aparcament i a enjardinament. La condició d’enjardinament és la de emplaçar un arbre 

cada 100 m2 lliures d’ocupació, a escollir entre espècies d’arbres de l’estil de: pins, alzines, etc. 

Com es pot comprovar al plànol d’Implantació d’Obra, s’han situat un total de 33 arbres, complint 

amb que s’acaba d’esmentar. 

Espai lliure d’ocupació: 

  5626,70 m2 – 2411,35  m2 = 3215,35 m2 d’espai lliure d’ocupació. 

Condicionants Urbanístics Normativa Planificació Projecte a executar 

Parcel∙la mínima  3200,00 m2  5626,70 m2 

Alçada reguladora  15,00 m  10,40 m 

Alçada mín. entre plantes  2,50 m  4,10 m 

Ocupació Màxima  60%  38,92% 

Edificabilitat  5626,70 m2  2411,35 m2 

Llindar orientació Nord  12,00 m  12,00 m 

Llindar orientació Est  6,00 m  10,60 m 

Llindar orientació Oest  15,00 m  15,00 m 

Llindar orientació Sud  25,00 m  31,12 m 
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  3215,35  m2 / 100 m2 = 32,15 arbres, 33 arbres. 

 

1.3.7 Places d’aparcament 

 

Respecte  a  l’aparcament,  segons  l’article  298  de  Previsió  d’Aparcaments  als  Edificis,  de  la 

Normativa Urbanística Metropolitana per a  l’ús  industrial, es requerirà 1 plaça d’aparcament per 

cada 100 m2 de superfície útil. Segons això, les places necessàries per normativa són: 

  Edificabilitat: 2396,86 m2 / 100 m2 =  23,96 places d’aparcament, arrodonint: 24 places. 

Pel compliment del D. 135/95 sobre accessibilitat, es situa una plaça adaptada per a minusvàlids. 

Per  tant,  i  tal  i  com es pot  comprovar al plànol d’Implantació Obra,  s’han  situat un  total de 25 

places  d’aparcament complint amb el que s’acaba d’esmentar.   

1.4 Característiques de l’edifici 

1.4.1 Geometria 

 

L’edifici  industrial a construir serà de planta rectangular, amb unes mides totals de 70,90 m per 

30,90 m  i 10,40 m d’alçada màxima. 

Zona	de	Nau	i	Serveis	
 

Es composa per dos cossos rectangulars que s’uneixen de forma longitudinal, el primer dels quals 

té una alçada màxima total de 10,40 m en tota la seva superfície i d’unes mides totals en planta de 

60,20 m per 30,90 m. Aquest és projectat per a un ús de magatzem amb l’accés per mercaderies a 

la façana al Carrer Molinot   que es materialitza en una porta 6,00 m d’amplada per a la recepció 

del camions. Així mateix, compta amb tres accessos peatonals, un situat a la façana Nord, al costat 

de  la  porta  de  recepció  de  camions,  i  de  dos  portes  cadascuna  situada  a  una  de  les  façanes 

laterals, orientació Est i Oest, a 35,00 m de distància de la façana nord. 

Zona	d’Oficines	
 

El segon cos té unes mides totals de 10,70 m per 30,90 m, de  les quals dues terceres parts està 

formada per planta baixa de 4,10 m d’alçada sota forjat  i per una planta primera de 3,25 m sota 

forjat, i una tercera part de 10,70 m x 10,30 m amb una alçada 4,10 m d’alçada sota forjat formada 

per planta baixa amb terrassa transitable de les mateixes dimensions en planta. La façana sud cap 

a on  s’orienta a  l’edifici d’oficines disposa d’un accés principal a  la  recepció  i d’una altra porta 

d’accés a la planta baixa a una distància de 14,30 m aprox. de distància a l’entrada de la recepció. 

Distribució	Interior	i	Usos	
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L’ús  de  la  nau  industrial  és  projecta  principalment  com  a  magatzem  en  planta  baixa,  sense 

descartar  altres  possibles  usos  en  un  futur  destinats  a  producció. Mentre  que  el  segon  cos  es 

distribueix en planta baixa per als usos de sala tècnica, lavabo, vestuaris, menjador i recepció i en 

planta primera per a l’ús exclusiu com a oficines amb accés a nivell a terrassa.  

Planta baixa, zona magatzem 

La zona de càrrega i descàrrega queda a la façana Nord, orientada al carrer molinot. Al seu costat 

hi ha una altre accés peatonal que servirà com punt d’entrada  i sortida al treballador encarregat 

de controlar  l’entrada de  treballadors  i el del tràfic de mercaderies que es situarà en un recinte 

proper  al  mateix.  En  aquest  nivell  hi  haurà  també  un  espai  destinat  a  lavabo  per  a  ús  dels 

treballadors. 

Planta baixa, cos annex 

En aquest cos de l’edificació la distribució de l’espai es repartirà entre diferents usos. Es destina un 

espai  a  sala  tècnica  d’  aproximadament  65  m2,  per  a  emmagatzematge  de  maquinària  i  de 

carregadors de bateries per a l’ús dels toros i/o maquinària de transport de mercaderies dins de la 

nau.  Sala menjador  de  25,45 m2.  Dos  vestuaris,  un  per  a  cada  sexe,  de    11,30 m2  cadascun 

annexats  als  corresponents  lavabos  amb  dutxes.  Així  mateix,  existeix  un  nucli  compost  per 

ascensor i escales per accedir al segon nivell. 

En el sector dret, es situa  la recepció a  l’edifici per  la  façana sud. Aquest espai també comptarà 

d’un lavabo a nivell per a l’ús del personal. 

Planta Primera 

En aquest segon nivell, es distribueixen 95,97 m2 destinats a tasques d’oficina sense tancaments 

divisoris i de dos tancaments de 17,35 m2 i 27,88 m2 per a despatxos aïllats. A sobre de forjat de 

la recepció es disposa d’una terrassa a nivell, transitable i d’ús privat i exclusiu per als treballadors 

de la nau. 

1.4.2 Superfícies i alçades de les Plantes 

 

Les superfícies útils i alçades de les plantes respecte Planta baixa i les alçades sota jàssera i forjats 

seran les següents: 

Planta Baixa:           

  Magatzem:          1818,85 m2 

  Accés:            11,82 m2 

  Recepció:          81,33 m2 

  Lavabo:           8,36 m2 

  Pas:            68,10 m2 
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  Escala:            9,85 m2 

  Vestuari Homes:        11,30 m2 

Menjador:          25,45 m2 

Sala Tècnica:          64,92 m2   

Superfície útil total construïda:      2111,28 m2   

  Alçada respecte PB:        ±0,00 

  Alçada sota jàssera:        3,60 m 

  Alçada sota forjat:        4,10 m 

  Planta Primera: 

  Escala:            10,80 m2 

  Pas:            14,00 m2 

  Office:            6,90 m2 

  Lavabos:          16,28 m2 

Oficina:           95,97 m2 

Despatx 1:          17,35 m2 

Despatx 2:          27,88 m2 

Terrassa:          96,40 m2 

Superfície útil total:        285,58 m2   

  Alçada respecte PB:        ±4,40 

  Alçada sota jàssera:        3,90 m 

  Alçada sota forjat:        4,10 m 

Superfície total construïda PB+P1:    2396,86 m2 

Superfície total construïda PB+P1:    2411,35 m2 
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1.4.3 Vials Exteriors 

 

Tota la part de la parcel∙la que voreja la nau industrial s’ha adoptat com a vial de circulació i zona 

d’aparcament, incloent una part de la part frontal al Carrer Molinot amb un total de quatre places 

de pàrquing delimitades. L’altre part del frontal s’utilitza com a platja de maniobres  i furgonetes 

per a càrrega i descàrrega i accés a nivell pla des del carrer. 

La circulació perimetral es farà en forma de ferradura, al voltant de la nau industrial disposant de 

places d’aparcament en  la part exterior d’aquest vial.  Intercalats en  les places d’aparcament s’hi 

plantaran  els  arbres  preceptius  segons  s’indica  a  les  ordenances municipals.  Tots  aquest  vials 

tindran un pendent del 2 %, desaiguant cap a  l’exterior de  la parcel∙la on hi hauran els punts de 

recollida d’aigua corresponents. 

A tot el voltant de  la parcel∙la hi trobem una tanca de bloc  i filat marcant el  límit de  la parcel∙la, 

exceptuant el frontal amb el Carrer Molinot, on tot el frontal quedarà obert. 

1.5 Materials 

Estructura	
 

L’estructura  de  tot  l’edifici  serà  prefabricada  de  formigó  armat, marca  PREFABRICATS  PUJOL  o 

semblant de les mateixes característiques. 

Seran executats  tots els elements en els  tallers propis de  la marca comercial  i  transportats amb 

camió i disposats en l’obra mitjançant grua mòbil. 

El formigó serà de resistència mínima característica Rck 300 Kg/cm2 o superior, depenent del cas,  i 

l’acer serà del tipus AEH 500 en tots els casos. Els pilars seran de la secció adequada(0,50 m x 0,50 

m) per suportar les diferents jàsseres i forjats que es projecten. 

L’estructura de coberta està configurada a base de pòrtics disposats paral∙lelament a la façana del 

Carrer Molinot, és a dir, d’una amplada de 30,00 m a eix i eix de pilar. La distància entre els pòrtics 

és de 10,00 m, amb jàsseres de coberta prefabricades de formigó, de tipus peraltada, en el cas de 

la zona de magatzem, formant una pendent del 10%. En el cas de la zona d’oficines, l’estructura de 

coberta  és  formada  per  jàsseres  de  secció  rectangular,  formant  una  pendent  d’un  2%  que 

suporten plaques alveolars de formigó que hi descansen a sobre. 

La distància entre els eixos de pilars que suporten els forjats de planta baixa i planta primera és de 

10,00 m. 

L’estructura del cos d’oficines  i altres usos es realitza a base de jàsseres armades pretensades de 

formigó armat  i plaques alveolars que,  juntament amb  la capa de compressió, formen els forjats 

corresponent a elements de 25+5 cm de cantell per tal de suportar una càrrega admissible màxima 

de 300 Kg/m2 en el forjat de planta baixa i de 200 kg/m2 en el de primera planta. 

Totes aquestes dades i solucions constructives queden reflectides als plànols que s’acompanyen. 
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Tancaments	exteriors	
 

Els tancaments exteriors seran formats a  les façanes Nord  i Sud a base de panells alleugerats de 

formigó armat de 20 cm de gruix amb acabat gris llis col∙locats en sentit vertical que descansaran 

sobre  les bigues de  lligat de  les  fonamentacions. A més a més, en el cas de  la  façana sud el seu 

tancament estarà compost, en part,  per un vidre lluna incolora trempada que serà suportat per la 

corresponent perfilaria metàl∙lica. També estarà compost per xapa metàl∙lica tipus sandvitx amb 

acabat acabat de xapa “miniona, tancant la superfície vertical entre l’espai interior a la nau i l’espai 

exterior constituït per la terrassa a nivell, trobant‐se la base d’aquesta a una cota inferior a la de la 

coberta de la nau. Aquesta xapa anirà recolzada a forjat.  

Els  tancaments  constituents  de  les  façanes  est  i  oest  seran  formats  per  un  sòcol  de  panells 

alleugerats de  formigó del mateix  tipus que el col∙locat a  les  façanes Nord  i Sud,  fins als 3,50 m 

d’alçada  i  tot  seguit  es  continuarà  el  tancament  a  base  de  xapa metàl∙lica  tipus  sandvitx  amb 

acabat de xapa “miniona” disposat també en sentit vertical. Aquest tancament metàl∙lic disposarà 

de la seva pròpia subestructura metàl∙lica interior per tal de rigiditzar i subjectar convenientment 

aquest  tancament exterior. El  tancament perimetral de  la  façana oest que dóna a  la  terrassa és 

també del mateix tipus de xapa metàl∙lica amb acabat “miniona”. 

S’han disposat de finestres en ambdues plantes al llarg de la nau i del cos d’oficines i serveis per tal 

de dotar de llum natural l’interior de la nau. 

Coberta	
 

La coberta de la zona de producció de  la nau industrial està composta per jàsseres prefabricades 

de formigó armat amb geometria peraltada, formant una pendent d’un 10%. Per sobre es troben 

les biguetes pretensades de formigó armat disposades en sentit perpendicular a les anteriors, les 

quals suporten la coberta tipus sandwitx. La recollida de les aigües en coberta es farà per mitjà de 

canals situats als extrems de  les cobertes. Aquestes canals són  jàsseres amb secció en  forma de 

“H” que  recolzen sobre cap de pilar  i que a  la vegada de  fer de canals, arriostren  tot el conjunt 

constructiu. El tancament de coberta en sí es farà amb xapa grecada amb aïllant de roca interior. 

Es disposaran de  lluernaris en  la coberta de  la zona de producció o magatzem per aportar  llum 

natural a l’interior de la nau industrial. 

Paral∙lelament,  s’ha  previst  la  instal∙lació  d’exutoris  de  fums  en  la  coberta  de  la  zona  de  nau 

diàfana. La justificació del nombre d’aquests elements és la següent: 

Superfície necessària per desenfumatge: 0,50 m2  per cada 150 m2 o fracció de coberta. 

Superfície de coberta (zona de producció): 1819,00 m2, per tant: 

1819,00 m2 / 150 m2 =12,13 x 0,50 m2 = 6,06  
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Superfície projectada per desenfumatge: 6 unitats de 1,06 m2 aprox. de superfície útil per unitat: 6 

x 1,06 m2 = 6,36 m2 de  superfície de  ventilació  total, que  correspon amb el  valor demanat per 

normativa. 

Les cobertes de  la zona d’oficines seran cobertes planes, amb pendents màxims del 1% a quatre 

aigües  per  a  la  recollida  de  les  agües  pluvials.  Les  cobertes  en  sí  serà  de  tipus  transitable 

“invertida”, formades per un adhesiu bituminós elastomèric, un aïllament tèrmic a base de panell 

de llana de roca i una membrana monocapa de betum elastomèric. La coberta destinada a terrassa 

anirà pavimentada per al seu ús, mentre que  la coberta situada sobre  la primera planta quedarà 

sense  recobriment.  En  referència  a  la  seva  estructura,  aquestes  estaran  formades  per  jàsseres 

prefabricades que suportin un forjat a base de plaques alveolars.  

No existiran  lluernaris en  la zona d’oficines  ja que  la utilització de  fals sostre en planta baixa els 

inutilitzaria. 

Tancaments	Interiors	
 

Com  a norma  general,  el bloc de  formigó de Ei 60  s’utilitzarà per  als  tancaments  interiors que 

constitueixen límits de sector d’incendi. 

Les  parets  de  guix  laminat  de  108 mm  de  gruix  s’utilitzaran  per  a  les  divisions  dels  lavabos  i 

vestuaris.  

En el cas dels plafons de cartró –guix, el seu ús serà per trasdossar  l’interior de  les  façanes  i  les 

parets de bloc en la zona d’oficines i en la zona de servei. 

	Aïllament	i	impermeabilitzacions	
	
Les plaques de coberta i façana tindran aïllament propi.  

	Revestiments	
 

Els paraments  verticals de  les dependències que no  siguin a base de  vidre o panell de  formigó 

prefabricat  aniran  enguixats  i  pintats  posteriorment,  excepte  els  serveis  sanitaris  que  queden 

explicats en el punt següent. 

Sanitaris	
 

Els  serveis  sanitaris  projectats  aniran  alicatats  fins  al  fals  sostre  i  el  paviment  serà  de  gres 

antilliscant.  

Paviments	
 

El paviment de tota la superfície de la nau destinada a magatzem estarà constituït per una solera 

de 45 cm de gruix que actuarà coma ferm rígid i estarà composta de una subbase tot‐ú de 20 cm 

de gruix amb un filtre de polietilè  i a sobre  formigó reforçat amb fibres amb malla de reforç. En 
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aquest paviment s’haurà de construir les juntes corresponents, tal i com es detallen als detalls dels 

plànols adjunts. 

El tram destinat a oficines  i altres usos, excloent  la sala tècnica tindrà un paviment com el de  la 

resta  de  la  nau,  tindrà  la  mateixa  configuració  però  sense  afegir  la  malla  degut  a  que  les 

sol∙licitacions seran molt inferiors. A la zona externa perimetral de  la nau, també es pavimentarà 

però amb un ferm flexible de mescles bituminoses en calent, amb una composició formada per 20 

cm  de  base  tot‐ú,  reg  d’imprimació,  6cm  de mescla  bituminosa  formant  uns  capa  intermitja 

composta, reg d’adherència i 4 cm de mescla bituminosa constituent la capa de rodadura. 

Fusteria	
 

La  il∙luminació  a  l’interior  es  produirà  a  través  de  finestres  amb  perfil  d’alumini  situades  en 

ambdues plantes, tant en el cas de la zona d’oficines com en la zona de serveis. En la zona de nau 

diàfana,  la  il∙luminació  natural  que  es  pot  rebre  és  a  partir  dels  lluernaris  en  coberta  i  de  les 

finestres col∙locades en les façanes Est i Oest i per la finestra situada en la paret de separació amb 

la  terrassa  exterior.  En  la  recepció,  a  la  façana  Sud  que  dóna  a  la  carretera  C‐32,  la  part  del 

tancament vertical format per vidre també permetrà rebre llum natural directe. 

Les entrades exteriors peatonals a  la zona de d’oficines es faran per tres accessos principals, a  la 

façana  Sud  el de  la  recepció  i  el de  la porta  situada  a  X m de  la mateixa,  i per  la  façana  Sud. 

Tanmateix, es disposaran de dos entrades més situades una situada a la façana Est i l’altra a l’Oest 

que només es faran servir en cas d’emergència. Totes les portes peatonals seran d’acer, tret de la 

porta d’accés ala recepció que serà envidrada. 

	Envidrats	
 

Els vidres de les façanes s’equiparan amb vidre càmera 4/8/9 i una làmina de butil, amb capacitat 

aïllant tèrmic i acústic. 

1.6 Superfícies 

 

El total de superfícies a construir serà: 

 

 

Quadre de superfícies   

Planta baixa ús magatzem 1818,85 m2 

Planta baixa altres usos  292,43 m2 

Planta Primera oficines  285,58 m2 

Total  2396,86 m22
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1.7 Estudi econòmic 

 

El  pressupost  previst  per  a  la  construcció  d’aquest  edifici  industrial  és  de  UN  MILIÓ  CENT 

NORANTA‐SIS  MIL  DOS‐CENTS  NORANTA‐TRES  EUROS  AMB  QUARANTA‐SET  CÈNTIMS 

(1.196.293,47) 

2. Memòria tècnica 
 

La construcció es regirà pel Plec de Condicions adjunt i les Normes que s’adjunten. 

A  l’efecte de  la propietat  i previ a  l’  inici de  les obres, hauran d’ ésser  instal∙lades  les escomeses 

provisionals d’aigua, de residuals  i de  llum,  i es realitzaran els tràmits necessaris per  la connexió 

dels comptadors provisionals d’obra. 

2.1 Topografia 

 

Per  la  realització  del  present  projecte  s’ha  utilitzat  el mapa  topogràfic  de  la  zona  del  Polígon 

industrial del Camí Ral de Castelldefels a escala 1/5000, proporcionat per l’ Institut Cartogràfic de 

Catalunya. 

2.2 Geotècnia 

 

Per  a  la  definició  hidrogeològica  i  geotècnica  de  la  parcel∙la  a  estudi,  es  parteix  de  l’informe 

geotècnic de la parcel∙la confrontant facilitat per l’Ajuntament de Castelldefels. 

De l’estudi se n’extreu que el terreny està format per dues capes, la primera de potència variable 

de fins 2,80 m constituït per argiles amb traces de graves i sorres. I d’un segon estrat de potència 

mínima 11,00 m format per sorres amb un percentatge molt baix de sorres i fi.  

El nivell freàtic es situa a una fondària mitja de 1,20 m. 

La resistència del terreny és menyspreable en els 6,00 m primers, no sent viables les cimentacions 

superficials  per  assentaments.  A  partir  d’aquesta  fondària  la  resistència  en  punta  del  terreny 

augmenta, els valors determinats oscil∙len entre Rp= 50 i 100 kp/cm3. 

2.3 Estudi d’Alternatives  

 

A  l’Annex  d’Estudi  d’Alternatives s’analitzen  les  solucions  que  es  poden  plantejar  a  l’hora  de 

construir una nau industrial en el solar del projecte i amb les característiques i condicionants que 

s’han de complir. 
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Aquest  s’ha  plantejat  en  dues  fases,  un  primer  nivell  bàsic  on  es  determina  a  través  d’anàlisis 

multicriteri aspectes tals com el nombre de planta, orientació del cos de les oficines i material de 

composició. En un segon nivell, es valoren propostes tècnic  ‐ constructives relatives a  les unions 

entre els elements, com són  la tipologia de nau (isostàtica vs hiperestàtica), el tipus d’unió pilar‐

fonamentació i la tipologia de fonamentació.  

De l’estudi resultant, es dimensiona l’edificació amb les característiques de les solucions triades. 

 

2.4 Estructura 

 

Estructura  projectada  per  a  una  vida  útil  de    50  anys.  Es  realitzarà  totalment  prefabricada  de 

formigó pretensat,  tret de  la  llosa de  forjat que  s’executarà  in  situ per  cobrir el  forat d’escala  i 
ascensor.  

Composició:  és  composta de pilars,  jàsseres,  forjats  a base de plaques  alveolars de 25  cm  i de 

panells de tancament. 

Sistema de càlcul: predimensionament de tots els elements prefabricats pretensats proporcionat 

per PREFABRICATS PUJOL,  tret del pilars que malgrat  seran de  formigó  armat prefabricat,   han 

estat calculats i dimensionats manualment amb fulls de càlculs propis. Així mateix, s’han realitzat 

els càlcul i les comprovacions de tots els elements prefabricats pretensats manualment i amb l’ús 

de fulls de càlcul. 

La  secció,  mides  i  característiques  de  tots  els  elements  queden  registrats  als  plànols  i  en  la 

Memòria Tècnica de Càlcul que s’acompanyen. 

2.5 Fonamentació 

 

La fonamentació dels pilars serà profunda, es farà a base d’enceps i pilots segons la recomanació 

de l’estudi geotècnic adjunt. 

Existeixen  diferents  tipus  de  conjunts  d’encepat‐pilar,  detallats  als  plànols  de  l’annex  de 

fonamentacions. Els factors que fan l’existència dels diferents tipus d’aquests conjunts són: 

 Les diferents càrregues que arriben des dels pilars. 

 La inèrcia dels pilars. 

Aquests  conjunts es diferencien bàsicament en  les dimensions de  l’ encepat  i en el nombre de 

pilots, els quals seran de la mateixa longitud però n’hi hauran de dos diàmetres diferents, ja que la 

secció  dels  pilars  serà  la  mateixa  de  50x50  cm.  Per  facilitar  les  tasques  constructives,  s’han 

homogeneïtzat les fonamentacions corresponents a cadascun dels pilars en un total de cinc grups 

d’encepats‐pilots en funció de les sol∙licitacions més desfavorables i per la mateixa raó s’executen 

de la mateixa longitud (14,00 m).  
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Aquests encepats estaran lligats per bigues de lligat contínues de formigó armat de 25 N/mm2 de 

consistència  tova  i  20  mm  t.m.a.  Es  realitzaran  provetes  del  formigó  subministrat.  Tots  els  

fonaments estaran armats o reforçats amb barres d’acer corrugat AEH‐500. 

La  resistència  del  terreny  que  s’ha  tingut  en  compte  als  efectes  del  dimensionament  dels 

fonaments oscil∙la entre els 50 i 100 kp/cm2 de resistència estàtica en punta.  

Sistema de càlcul: càlcul realitzat amb l’ús de fulls propis de càlcul. 

Tant la forma com les característiques dels diferents encepats i pilons així com de les bigues trava 

es troben definides als plànols que s’acompanyen a l’annex corresponent. 

2.6 Instal∙lacions i Serveis 

 

Al  tractar‐se  d’un  polígon  industrial  ja  urbanitzat,  es  disposa  d'  connexió  als  serveis  bàsics.  Al 

construir dins de la parcel∙la no s’afectarà a cap tipus de servei, per tant no es requerirà realitzar 

desviacions  dels  mateixos,  tan  sols  s’hauran  de  realitzar  les  connexions  necessàries  entre 

l’escomesa de subministrament de l’administració i el quadre general de la nau industrial. 

En tractar‐se d’una nau destinada a ús com a magatzem, s’ha realitzat un dimensionament bàsic 

dels serveix. Al present  informe, existeix un Annex d’Instal∙lacions on s’inclouen tots els càlculs  i 

normatives seguides per al seu dimensionament.  

Les instal∙lacions dimensionades són: 

‐Contra incendis, segons normativa. 

‐Sanejament d’aigües pluvials i residuals, segons normativa. 

‐Aigua freda i calenta, amb l’ús de fulls de càlcul i segons normativa. 

‐Electricitat i il∙luminació, amb l’ús del programa DIALUX i segons normativa. 

‐Climatització  i  ventilació,  amb  dades  facilitades  per  l’empresa  EUROFRED  i  segons 

normativa. 

2.7 Estudi de Seguretat i Salut 

 

D’acord amb el R.D.162771997 de 24 d’Octubre, s’ha redactat en el present projecte un estudi de 

seguretat  i salut que es presenta en un Annex a  la memòria  i que recull els riscos que suposa  la 

realització de l’obra projectada, així com es mesures preventives adequades.  

Servirà per donar unes directrius bàsiques al contractista per dur a terme les seves obligacions en 

el camp de  la prevenció de  riscos  laborals,  facilitant el seu desenvolupament, sota control de  la 

Direcció Facultativa. 

Aquest  estudi  consta  dels  mateixos  documents  que  un  projecte:  Memòria,  Plànols,  Plec  de 

Condicions  i  Pressupost.  El  seu  cost  s’ha  inclòs  com  a  partida  alçada  al  pressupost  d’execució 

material del projecte. 
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2.8 Estudi d’Impacte Ambiental 

 

Malgrat no és necessari realitzar un estudi complet d’Impacte Ambiental d’acord amb  l’Annex  III 

de  la  Llei  6/2009,  del  28  d’abril,  degut  a  que  es  tracta  d’una  edificació  compatible  amb  la 

Planificació Urbanística marcada a la zona d’emplaçament i a que el seu ús no preveu la producció 

o manipulació de components perillosos, es realitza un estudi de gestió ambiental considerant les 

diferents fases a que es sotmet l’edificació: implantació, operació i desmuntatge.  

 

Així mateix, s’avaluen els diferents  factors ambientals susceptibles de ser afectats  i es proposen 

mesures preventives i correctores  per minimitzar els possibles impactes definint‐se alhora un Pla 

de Vigilància Ambiental per assegurar l’aplicació de les mateixes. 

2.9 Gestió de Residus 

 

Es  realitza un annex seguint el Decret 105/2008, de 1 de  febrer on s’identifica  la seva  tipologia, 

codificats segons l’Ordenança Europea MAM/304/2002 de 8 de febrer, i la quantitat prevista que 

es generarà en base als estudis realitzats per la Comunitat de Madrid sobre la composició en pes 

dels  residus  de  construcció  i  demolició  que  van  als  abocadors.  També  es  contemplen  les 

operacions de destriament o recollida projectades dels mateixos.  

S’ha  afegit  una  partida  alçada  en  el  pressupost  d’execució material  corresponent  a  un  1 %  en 

concepte d’aquest control. 

2.10 Control de Qualitat 

 

S’inclou un annex on es descriuen breument els controls de qualitats previstos a l’obra. S’ha afegit 

una  partida  alçada  en  el  pressupost  d’execució material  corresponent  a  un  2  %  en  concepte 

d’aquest control. 

2.11 Desenvolupament d’Obra 
 
L’annex  corresponent  del  present  projecte  conté  una  breu  descripció  sobre  el  procediment 

constructiu  de  les  principals  activitats  de  l’obra,  servint  com  a  guia  pel  coneixement  del 

desenvolupament de la mateixa.  

2.12 Pla d’Obra i Termini d’Execució 

 

Es preveu una durada aproximada de 10 mesos per a la execució del projecte. 
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2.13 Reportatge fotogràfic 
 

S’inclou un reportatge fotogràfic de la parcel∙la a l’annex corresponent, per tal de servir d’ajuda 

per a la comprensió del present projecte. 

2.14 Justificació de preus 
 
La justificació de preus està basada principalment en les partides d’Obra d’Edificació del  banc de 

preus ITEC 2013. 

2.15 Resum del pressupost 

 

Aplicant els amidaments efectuats al Quadre de Preus s’obté un Pressupost d’Execució Material 

(PEM) de 782.133,05 Euros.  

 

Al PEM  se  li afegeix el pressupost  corresponent a  l’Estudi de Seguretat  i Salut, que ascendeix a 

27.130.16 Euros i un 1% del PEM destinat a la Gestió de Residus. 

El Pressupost d’Execució per Contracte s’ha obtingut  incrementant el subtotal del PEM en un 2% 

destinat  al  control  de  qualitat,  un  13%  en  concepte  de  Despeses  Generals,  segons  es  fixa  en 

l’Ordre Ministerial de 23 de Novembre de 1987, en un 6% en concepte de Benefici Industrial i  en 

un  21%  en  concepte  de  l’Impost  del  Valor  Afegit  (I.V.A),  resultant  finalment  un  total  de 

1.196.293,47 Euros.  

2.16 Conclusió 

 

Es  considera  que  s’ha  descrit  i  justificat  tant  tècnicament  com  econòmicament  amb  aquesta 

memòria  i amb els seus annexes el “Projecte de construcció d'una nau  industrial a Castelldefels 

per a l'ús com a magatzem" 

2.17 Documents que integren el present projecte 

 

DOCUMENT Nº 1 – MEMÒRIA I ANNEXOS 

 

‐MEMÒRIA 

‐ANNEXOS: 

01‐ Annex núm.1 : Situació Actual 

02‐ Annex núm. 2: Planejament Urbanístic 

03‐ Annex núm. 3: Anàlisi d’Alternatives 

04‐ Annex núm. 4: Topogràfic 

05‐ Annex núm. 5: Serveis Afectats 
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06‐ Annex núm. 6: Geotècnia 

07‐ Annex núm. 7: Càlcul d’estructures 

08‐ Annex núm. 8: Fonamentacions 

09‐ Annex núm. 9: Sanejament 

10‐ Annex núm. 10: Protecció Contra Incendis 

11‐ Annex núm. 11: Altres Instal∙lacions 

12‐ Annex núm. 12: Procediment Constructiu 

13‐ Annex núm. 13: Pla d’Obra 

14‐ Annex núm. 14: Estudi de Seguretat i Salut 

15‐ Annex núm. 15: Estudi d’Impacte Ambiental 

16‐ Annex núm. 16: Gestió de Residus 

17‐ Annex núm. 17: Control de Qualitat 

18‐ Annex núm. 18: Normativa Exigible al Projecte 

19‐ Annex núm. 19: Justificació de Preus 

DOCUMENT Nº 2–PLÀNOLS 

01‐ Situació 
02‐ Ortofoto 
03‐ Parcel∙la, llindars i superfície 
04‐ Parcel∙la, llindars i superfície obra acabada 
05‐ Topogràfic 
06‐ Emplaçament, planta edificació  i exteriors 

07‐ Planta pilars i Fonamentació 

08‐ Bigues de Lligat 
09‐ Detalls Pilars 
10‐ Estructura Planta Coberta 
11‐ Estructura Forjats 
12‐ Estructura Seccions 
13‐ Coberta 
14‐ Façanes 
15‐ Detalls Cobertes 
16‐ Planta Distribució Oficines i cotes 
17‐ Acabats Plantes Oficines 
18‐ Acabats Seccions 
19‐ Tancament perimetral. Pavimentació 

20‐ Xarxa de Sanejament Residual 

21‐ Xarxa de Sanejament Pluvial 

22‐ Lampisteria 

23‐ Protecció Contra Incendis 
24‐ Electricitat 
25‐ Climatització i Ventilació 
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26‐ Seguretat i Salut 

 

DOCUMENT Nº 3–PLEC DE CONDICIONS 

‐ Capítol 1: Plec de condicions tècniques generals 

‐ Capítol 2: Plec de condicions tècniques particulars 

 

DOCUMENT Nº 4–PRESSUPOST 

‐ Quadre de preus nº 1 

‐ Quadre de preus nº 2 

‐ Amidaments 

‐ Pressupost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, gener de 2014 

                  L’Enginyer Autor del Projecte 
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Objecte	
Aquest annex mostra algunes imatges i fotografies de l a parcel∙la en la que es pretén construir 

la nau industrial amb la intenció d’il∙lustrar el seu context i l’estat actual de l’obra.  

 La parcel∙la d’estudi s’ubica a la illa 23 del Polígon Industrial del Camí Ral de Castelldefels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Vista panoràmica de la zona Industrial.        Figura 2. Vista panoràmica de la parcel∙la. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotog. 3.Vista des de façana Nord (C.Molinot)               Fotog.  4. Vista del vial C.Molinot         
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Fotog.5  Vista de la parcel∙la des de l’Est.           Fotog.6  Detall  de l’estat de  la parcel∙la. 

 

 

 

 

 

 

Fotog.  4. Vista del vial  Ronda Can Rabadà.                  Fotog.6  Vista de la façana Oest. 
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Planejament	Urbanístic	
 

Tal  i  com  estableix  el  planejament  de  les  Ordenances  Municipals,  l’edificació  s’haurà 

d’emplaçar a 12m del Carrer Molinot  i a un mínim de 6 m  respecte dels  llindars  laterals. La 

distància al llindar posterior ha de ser d’un mínim de 25 m, els quals s’han de deixar respecte a 

l’aresta exterior del lateral de la carretera C‐32 de la què és limítrof. 

 

A  la  taula  següent  es  recullen  a  mode  de  resum  els  condicionants  exigits  per  normativa 

urbanística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació es mostra gràficament els condicionants recollits a la taula anterior. 

 

 

 

Condicionants Urbanístics Normativa Planificació Projecte a executar 

Parcel∙la mínima  3200,00 m2  5626,70 m2 

Alçada reguladora  15,00 m  10,40 m 

Alçada mín. entre plantes  2,50 m  4,10 m 

Ocupació Màxima  60%  38,92% 

Edificabilitat  5626,70 m2  2411,35 m2 

Llindar orientació Nord  12,00 m  12,00 m 

Llindar orientació Est  6,00 m  10,60 m 

Llindar orientació Oest  15,00 m  15,00 m 

Llindar orientació Sud  25,00 m  31,12 m 
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1. Introducció 
 

La propietat de  la parcel∙la, de  caràcter privat, ens  contracta per a elaborar un projecte de 

construcció d’una nau industrial destinada a magatzem amb oficines. El requeriment del client 

és que l’edificació tingui una superfície mínima de 1500 m2.  

La parcel∙la pertany a  la  illa 23 del polígon  industrial del Camí Ral de  la  localitat de Castellde‐

fels.  La propietat ha  adquirit  aquest  terreny perquè és  troba  a peu de  l’autopista C‐32 que 

connecta Barcelona amb Tarragona, de manera que el magatzem s’emplaci en un lloc estratè‐

gic per a convertir‐se en un punt de distribució de materials amb suficient potencial per a cap‐

tar possibles clients  ja que, en conseqüència,  implicarà més efectivitat en els desplaçaments, 

un menor  consum de combustible en el transport de la mercaderia i, en resum, un menor cost 

econòmic de l’activitat que es desenvolupi. 

2. Objectiu 
 

Amb  l’objectiu de  triar  la solució més adient per aquest   projecte   de construcció d’una nau 

industrial destinada a magatzem, es plantegen una sèrie d’alternatives en dos nivells, un pri‐

mer nivell bàsic on s’estudien les alternatives d’aspectes com: la localització de les oficines, el 

nombre de plantes i la distribució dels usos i el tipus de material per a l’estructura, i en un se‐

gon nivell les interfases sobre la tipologia de l’estructura (isostàtica vs hiperestàtica), la tipolo‐

gia de les unions pilar‐cimentació i la tipologia de cimentació.  

Per fer l’elecció de les alternatives més favorables es realitza un anàlisi multicriteri definint una 

sèrie d’indicadors, que segons  la proposta que s’estigui estudiant podran ser del tipus econò‐

mic, tècnic‐constructiu, funcional social i/o ambiental. 

3. Indicadors 

3.1 Indicadors nivell bàsic 

3.1.1 Indicadors econòmics: 

• Cost d’execució 

• Termini d’execució (amb l’objecte de poder disposar de la parcel∙la el més aviat possi‐
ble de cara a futures campanyes de Nadal/Rebaixes). 

3.1.2 Indicadors funcionals: 

• Durabilitat davant la corrosió (sense manteniment periòdic) 

• Ús  de l’edificació (previsió de l’ús de l’edificació d’acord amb l’activitat) 

• Sectorització completament independent de les oficines 

3.1.3 Indicadors tècnics‐constructius: 

• Control deformacions (redistribució d’esforços per assentaments diferencials) 
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• Seguretat estructural davant el foc (risc davant d’incendi) 

• Seccions de dimensió reduïda (proporcional al cost) 

• Complexitat de la seva materialització en obra (proporcional temps d’execució i al  cost 

 

3.1.4 Indicadors socials/ambientals: 

• Estalvi energètic 

• Disposició d’àrees a l’aire lliure i a nivell 

• Aïllament acústic  

• Estètica dels acabats i integració amb el medi 

3.2 Indicadors interfases 

3.2.1 Indicadors econòmics: 

• Cost d’execució 

• Termini d’execució (amb l’objecte de poder disposar de la parcel∙la el més aviat possi‐
ble de cara a futures campanyes de Nadal/Rebaixes). 

3.2.2 Indicadors funcionals: 

• Idoneïtat 

• Millora vers esforços de punxonament 

• Millora del la resistència per fregament 

• Assentaments previsibles 

3.2.3 Indicadors tècnics‐constructius: 

• Seccions de dimensions reduïdes 

• Complexitat materialització en obra 

• Redistribució d’esforços 

4. Anàlisi multicriteri 
 

Com ja s’ha indicat, es realitzen anàlisis multicriteri per tal de valorar totes aquestes alternati‐

ves, tenint  en compte per a cadascuna els indicadors més representatius i valorant‐los qualita‐

tivament a través de l’assignació d’un pes i un valor o categoria per a cada tipus d’alternativa. 

4.1 Pes indicador 

 

El pesos assignats a cada indicador oscil∙laran entre   0 i 1, essent :            

                  0                                          1 

Valor mínim                 Valor màxim 
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4.2 Categoria indicadors 

 

Mentre que els valors de les alternatives segons la categoria assignada a cadascun dels indica‐

dors oscil∙laran entre 1 i 10 tal i com es mostra a la taula següent: 

CATEGORIA dels indicadors  RANG de valor a l’alternativa 

BÀSICS  8 ‐ 10 

IMPORTANTS  5 ‐ 7 

COMPLEMENTARIS  1 ‐ 4 

Valors dels indicadors per categories segons la seva importància o pes (Mètode AQUI) 

De manera que un mateix indicador pot pertànyer a categories diferents i prendre valors i pe‐
sos diferents segons l’alternativa que s’analitzi.  

5.	Alternatives		

5.1 Nivell bàsic                                                                                         

5.1.1 Localització de les oficines dins de la parcel∙la 

 

Partint de que la nau tindrà una geometria rectangular amb una orientació fixa dins de la par‐

cel∙la per respectar  l’alineació de  façanes que exigeix  la normativa urbanística, es planteja  la 

localització per executar els espais destinats a oficines i a altres usos (recepció, vestuaris, men‐

jadors, terrassa, etc). Es proposen quatre alternatives 

Alternativa 1: Orientació al Sud‐est 

Alternativa 2: Orientació al Est 

Alternativa 3: Orientació al Nord‐oest  

Alternativa 4: Orientació a l’Oest  
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Esquema alternativa 1          Esquema alternativa 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                       

Esquema alternativa 3                Esquema alternativa 4 

 

Tenint en compte els següents indicadors: 

A→Estalvi energètic 

B→Cost econòmic 

C→Temps d’execució 

D→Aïllament acústic 

 

Anàlisi multicriteri: 

 

Indica‐
dors 

Tipus 
d’indicador 

Categoria  de 
l’indicador 

Pes  indi‐
cador 

Valor Alt‐
ernativa 1 

Valor Alt‐
ernativa 2 

Valor Alt‐
ernativa 3 

Valor Alt‐
ernativa 4 

A  Social/amb.  Bàsic  0,9 10 9 8  8

B  Econòmic  Bàsic  0,9 10 8 10  8

C  Tècnic/const. Important  0,7 7 6 7  6

D  Social/amb.  Complementari 0,5 1 3 4  3

      Total 23,4 21,0 23,1  20,1
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Atenent els resultats obtinguts, es conclou que l’alternativa a escollir és la número 1. 

Valoració: 

Un dels indicadors que ha cobrat més pes a l’hora de fer la valoració és l’estalvi energètic, una 

òptima orientació en qualsevol edificació es tradueix en un menor consum de  llum  i de cale‐

facció i per tant, en un menor cost econòmic quan s’estigui fent un ús de la mateixa. El fet de 

que les oficines en l’alternativa 1 estigui orientades al sud significa que rebrà més i il∙luminació 

natural i s’escalfarà al llarg de tot el dia pel recorregut del Sol.  

Per altra banda, les alternatives 2 i 4 són les pitjors valorades en quant al cost econòmic, el fet 

d’orientar les oficines en aquestes direccions requereixen d’una solució constructiva que impli‐

caria augmentar el nombre de pilars a construir  reduint alhora  l’amplada efectiva de  la nau, 

per tant queden completament descartades.  

El termini d’execució és un factor de menys pes a  l’hora de valorar  les propostes  i, en ser un 

aspecte negatiu, cobra un valor lleugerament inferior en el cas de les alternatives 2 i 4 conside‐

rant que l’edificació destinada a les oficines i altres espais ocupés tota la longitud de façana.  

L’acústic  s’ha  considerat  un  factor  complementari,  en  aquest  cas  més  negatiu  per  a 

l’alternativa  1  degut  a  la  proximitat  de  l’autopista  a  la  façana  Sud.  Tanmateix  es  preveu  la 

col∙locació de façanes i vidres amb bona protecció acústica. 

5.1.2 Nombre de plantes i distribució 

 

Una vegada s’ha escollit l’orientació de les oficines dins de la parcel∙la, es plantegen les possibi‐

litats d’edificació d’acord amb la planificació urbanística establerta per a la parcel∙la mateixa. El 

nombre de plantes possibles a construir és de planta baixa més tres alçades, amb un percen‐

tatge màxim d’edificació del 60%. Tanmateix, s’analitza el nombre de plantes total a construir 

amb les corresponents distribucions amb les següents alternatives: 

Alternativa 1: construcció de Planta baixa + 3 plantes  (amb una planta o part de  la mateixa 

destinada a terrassa),  amb un amb un índex d’ocupació màxim = 0,545 m2s/m2s < màx.= 1,00 

m2s/m2s. Veure possible distribució a la figura corresponent. 
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Alternativa 2: construcció de Planta baixa + 2 plantes  (amb una planta o part de  la mateixa 

destinada a terrassa), amb un índex d’ocupació màxim = 0,486 m2s/m2s < màx.= 1,00 m2s/m2s. 

Veure possible distribució a la figura corresponent. 

 

 

 

 

 

 

Alternativa 3: Construcció de Planta baixa + 1 planta (amb una planta o part de la mateixa des‐

tinada a terrassa), amb un índex d’edificabilitat màxim = 0,428 m2s/m2s < màx.= 1,00 m2s/m2s. 

Veure possible distribució a la figura corresponent. 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa 4: construcció de Planta baixa més altell, amb un índex d’ocupació màxim = 0,407 

m2s/m2s < màx.= 1,00 m2s/m2s. Veure possible distribució a la figura corresponent. 
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Tenint en compte els següents indicadors: 

A→Presència d’espais oberts  integrats a nivell (accés directe a  l’aire  lliure per  lleure  i 

descans del treballadors durant els temps de pausa de l’activitat) 

B→Sectorització de les oficines completament independent de la planta destinada a la 

nau i usos derivats (vestuaris i sala tècnica) 

C→Previsió de l’ús de la superfície construïda per a l’activitat prevista 

D→Cost econòmic 

E→Temps d’execució 

 

 

Anàlisi multicriteri: 

Indica‐
dors 

Tipus 
d’indicador 

Categoria  de 
l’indicador 

Pes  indi‐
cador 

Valor indi‐
cador 

Alternativa 
1 

Valor indi‐
cador 

Alternativa 
2 

Valor indi‐
cador 

Alternativa 
3 

Valor indi‐
cador 

Alternativa 
4 

A  Social/amb. Complementari 0,2 4 4 4  0

B  Funcional  Important  0,5 7 7 7  0

C  Funcional  Bàsic  1,0 8 9 10  8

D  Econòmic  Bàsic  1,0 8 9 10  8

E  Econòmic  Complementari 0,2 1 2 3  4

      Total 20,5 22,7 24,9  16,8

 

D’acord amb els resultats de l’anàlisi, l’alternativa escollida és l’alternativa 3.  

Valoració: 

Els indicadors C (previsió de l’ús de la superfície a construir) i D (cost econòmic) classificats en 

dins de la categoria d’indicadors bàsics han estat determinants. El nombre màxim de treballa‐

dors previstos, degut a l’activitat a la que serà destinada l’edificació, és de fins un màxim de 5 

treballadors en oficines més els treballadors destinats a  la nau (fins un màxim de 4), per tant 

s’ha donat prioritat a la construcció de sòl amb un ús real en comptes d’ aplicar el màxim índex 

d’edificabilitat permès, ja que no es preveu l’aprofitament d’un espai extra que implica un cost 

econòmic més elevat. Així mateix, sondejant el nombre mig de treballadors en oficina d’altres 

activitats industrials com seria per exemple la fabricació de peces d’automoció o d’injecció de 

plàstics  i existint  la possibilitat de  redistribuir els espais de  la nau per a habilitar‐la a altres 

usos, es contempla com una bona alternativa per poder llogar o vendre la nau si en un futur el 

seu ús es modifica.  

Per tant, s’exclouen les alternatives 1 i 2 per sobre dimensionament de les necessitats reals de 

construcció, amb l’ús previst, ja que implicarien un cost econòmic innecessari, mentre que la 4 

es descarta per un concepte  justament oposat, amb aquesta solució es disposaria d’un espai 

insuficient per emplaçar les oficines, vestuaris, recepció que haurien d’anar a la primera plan‐

ta,  quedant  relegat  l’ús  de  l’altell  a  un  petit  despatx,  vestuaris  o  a  una  sala  per  quadre 

d’instal∙lacions, per exemple. A més a més, amb aquesta proposta no contempla disposar d’un 

espai destinat a terrassa.  
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Per altra banda,  l’indicador temps d’execució en aquest cas no cobra un pes determinant en 

comparació amb els altres factors i és equiparable al pes assignat al fet de que els treballadors 

puguin disposar d’un espai obert integrat amb la zona de treballs destinant una part de la pri‐

mera planta al seu ús com a terrassa. El fet de disposar d’espai suficient per  la distribució de 

tots els usos previstos, ha decantat per  la proposta de construir una terrassa a de  la primera 

planta nivell en comptes de destinar el sostre de la mateixa a tals efectes. 

 

L’indicador B es refereix a l’execució de les oficines en una planta independent i no integrada a 

la resta d’espais com són els vestuaris, menjadors, planta d’accés a oficines, etc, per tenir els 

espais més ben definits i evitar interferències durant l’activitat (soroll, accés directe,etc.) 

5.1.3 Tipus de material per a l’estructura 

 

Es planteja  d’executar: 

Alternativa 1:  estructura de formigó armat o pretensat prefabricat 

Alternativa 2:  estructura  metàl∙lica 

Alternativa 3: estructura de fusta 

Tenint en compte els següents indicadors: 

A→Cost econòmic 

B→Risc davant d’incendi 

C→Durabilitat davant la corrosió  

D→Estètica dels acabats i integració amb el medi 

Anàlisi multicriteri: 

Indicadors  Tipus 
d’indicador 

Categoria de 
l’indicador 

Pes  indi‐
cador 

Valor indicador 
Alternativa 1 

Valor indicador 
Alternativa 2 

Valor indicador 
Alternativa 3 

A  Econòmic Bàsic  1 10 9  8

B  Tècnic/const.  Bàsic  0,8 10 8  10

C  Funcional Important 0,8 7 5  7

D  Social/amb.  Complemen‐
tari 

0,4 4 4  1

      Total 25,2 21,0  22

 

El resultat de l’anàlisi multicriteri indica que l’alternativa a escollir és l’alternativa 1.  

Valoració: 

El cost econòmic de  les estructures metàl∙liques és equiparable al cost de  les estructures de 

formigó, degut principalment a que   són estructures  lleugeres que permeten  llums grans  i ci‐

mentacions de menors dimensions que alhora requereixen d’un període d’execució curt pel fet 

de tenir una menor quantitat d’unitats d’obra  i menys coordinació d’activitats però que pre‐

senten com a principal desavantatge  la seva vulnerabilitat davant  l’acció del  foc. De manera 

que, respecte de les opcions prefabricades de formigó, la metàl∙lica s’ha de protegir contra el 

foc per tal d’evitar o endarrerir el col∙lapse sobtat de l’estructura en cas d’incendi. Igualment, 
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s’ha de protegir contra la corrosió, a més a més, cal dir que en estructures ordinàries econòmi‐

cament resulten lleugerament més cares que les de formigó.  

Pel que fa a  l’alternativa 3, aquesta no és una alternativa tradicional per a  l’ús d’aquest tipus 

d’edificació, acostumen a utilitzar‐se en naus destinades a comerços on hi ha una gran afluèn‐

cia de persones, i malgrat la seva resistència al foc és elevada, el seu cost d’execució acostuma 

a ser superior.  

L’alternativa 1 és  la més  tradicional  i de cost més  reduït de  les  tres. Per poder assolir  llums 

grans es recorrerà a bigues pretensades prefabricades, a tal efecte ens posem en contacte per 

a un predimensionament de les bigues i elements pretensats amb l’empresa Prefabricats Pujol. 

5.2 Interfases 
 

Un cop s’ha escollit l’orientació de les oficines, el nombre de plantes a construir i el material de 

composició de  les mateixes, s’analitzen altres aspectes relatius a  les unions de  la construcció 

com  són ara  les unions entre els elements estructurals principals  (nusos bigues‐pilars), unió 

pilar‐fonamentació  i  tipus  de  cimentació  (tipus  d’unió  per  a  la  transferència  d’esforços  de 

l’estructura al terreny). 

5.2.1 Tipus d’estructura. 

 

Es planteja  d’executar: 

Alternativa 1:  una estructura de nusos rígids, hiperestàtica 

Alternativa 2:  una estructura de nusos lliures, isostàtica. 

Tenint en compte els següents indicadors: 

A→Redistribució d’esforços per assentaments diferencials 

B→Seccions de dimensió reduïda (proporcional al cost) 

C→Complexitat de  la seva materialització en obra (proporcional temps d’execució  i al 

cost) 

Anàlisi multicriteri: 

Indicadors  Tipus d’indicador  Categoria  de 

l’indicador 

Pes indicador Valor  indicador 

Alternativa 1 

Valor  indicador 

Alternativa 2 

A  Tècnic/const.  Bàsic 0,9 8  10

B  Tècnic/const.  Bàsic 0,8 10  8

C  Tècnic/const.  Important 0,7 5  7

      Total 18,7  20,3

 

Així doncs  l’alternativa  escollida  és  la  2,  realitzar  una  construcció  isostàtica. Això  coincideix 

amb la tendència general per a naus fabricades amb formigó prefabricat. 

Valoració: 
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Considerant que l’estructura es cimentarà sobre un terreny granular, l’indicador A pren un pes 

en concordança davant  la possibilitat de assentaments no previstos del terreny. Les estructu‐

res hiperestàtiques tenen  la capacitat de redistribuir els esforços als que es veuen sotmeses  i 

per tant són sensibles als desplaçaments dels seus nusos quan les condicions de les cimentaci‐

ons de l’estructures són inapropiades o es presenten assentaments del terreny.  

Els indicadors B i C també cobren un valor elevat ja que el criteri econòmic serà dels més de‐

terminants a  l’hora de triar una alternativa. Uns dels principals avantatges de  les estructures 

hiperestàtiques és l’ús d’elements estructurals de dimensions més reduïdes a igualtat de llums 

i per tant, d’un cost inferior, encara que la complexitat de realitzar nusos rígids requereix d’un 

procés d’execució més llarg i de mà d’obra especialitzada que alhora encareix el seu cost. 

5.2.2 Tipus d’unió pilar‐fonamentació 

 

Alternativa 1: unió cargolada (tipus Peikko) 

Alternativa 2: unió amb calze centrat 

Alternativa 3: unió amb beines 

Tenint en compte els següents indicadors: 

A→Facilitat de posta en obra (en relació amb la precisió de l’execució) 

B→Idoneïtat  

C→Termini d’execució 

D→Millora dels esforços de punxonament 

 

Alternativa 1, unió cargolada: La unió entre el pilar prefabricat  i  l’encep/sabata és encastada, 

s’executa amb perns d’ancoratge que es deixen a tal efecte en  la cimentació, exactament so‐

bre una placa que s’ha de realitzar amb un marge d’error màxim de 3 mm  i que ha de ternir 

marcada l’eix del pilar, sobre aquesta placa es col∙loca el pilar per a unir‐lo amb rosca i contra‐

rosca i anivellar‐lo perfectament. Un cop col∙locat, es reomple aquesta unió amb morter tipus 

grout per a que sigui una unió totalment rígida. Aquesta unió permet realitzar una cimentació 

reduint el cantell de sabates entre 40 i 80 cm respecte a les cimentacions realitzades amb cal‐

ze. 

Alternativa 2, unió amb calze: La unió consisteix en deixar un cub (calze) de formigó a la cimen‐

tació  i encastar en ell el pilar. És necessari deixar un espai perimetral respecte a  la secció del 

pilar que acostuma a ser d’ entre 5 i 10 cm, fet que permet una petita correcció en cas d’algun 

error en el replanteig de la cimentació. Un cop realitzada la cimentació. S’insereix el pilar en el 

calze i s’aploma a través de tascons, després es reomple el forat amb grout que acaba per en‐
castar completament el pilar.  

Alternativa 3, unió amb beines: solució que consisteix en col∙locar unes beines o cavitats a  la 

cimentació del pilar per on posteriorment  s’inseriran  les barres d’acer que  sobresurtin de  la 

base del pilar prefabricat. La profunditat d’aquests forats dependrà de  la  longitud d’acoratge 

necessària de l’obra. Les toleràncies en la ubicació de les beines han de ser inferior als 10 mm. 
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Un  cop  col∙locat  el  pilar  prefabricat,  es  rejuntarà  reomplint  els  espais  amb  grout. 
L’encastament  s’aconsegueix deixant  sortir del pilar prefabricat  les barres necessàries per  a 

que s’endollin les esmentades  beines.  

 

 

                                                                              

                                                                                                   

 

 

 

 

 

Esquema corresponent a l’alternativa 1                         Esquema corresponent a l’alternativa 2                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema corresponent a l’alternativa 3 

 

Anàlisi multicriteri: 

Indicadors  Tipus 
d’indicador 

Categoria  de 
l’indicador 

Pes  indi‐
cador 

Valor indi‐
cador 

Alternativa 
1 

Valor indi‐
cador 

Alternativa 
2 

Valor indi‐
cador 

Alternativa 
3 

A  Tècnic/cons.  Bàsic  1 8 10 9 

B  Funcional Bàsic  0,9 8 10 8 

C  Econòmic Important  0,7 6 7 5 

D  Funcional Complemen‐
tari 

0,3 4 0 0 

      Total 20,6 23,9 19,7 
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Valoració: 

Els resultats obtinguts indiquen que l’alternativa a escollir és l’alternativa 2, és a dir realitzar la 

unió del piló amb l’encep amb calze. 

La  facilitat de  la posta en obra és  l’indicador que cobra més pes   per  les conseqüències que 

comport i el tipus d’encastament amb calze és el més comú, en comparació amb les alternati‐

ves  ,a causa d’això  i de  la  seva  idoneïtat. Aquesta alternativa no només permet  realitzar de 

forma ràpida les unions sinó que també permet unes majors toleràncies de posició en la seva 

execució sense córrer el perill d’haver d’adoptar altres solucions per un replanteig  incorrecte 

que comportaria un major cost econòmic  i un  termini d’execució més  llarg. A més a més, el 

cost que implica aquest tipus d’unió és menor a les altres dos tipologies degut a que no reque‐

reix d’elements adaptats incorporats de fàbrica i/o in situ per a la seva materialització. 

Respecte a la idoneïtat de les solucions, malgrat que la solució de l’alternativa 1 és un sistema 

poc usat permet reduir  les dimensions de  la cimentació perquè millora el seu comportament 

en  vers els esforços de puxonament,  cal dir que és especialment  ideal en  terrenys de  tipus 

rocós i és usat més sovint quan el pilar va col∙locat sobre lloses armades, que no és en cap cas 

el que ens concerneix. Cal precisar que els esforços de punxonament es poden limitar amb el 

dimensionament  i construcció d’enceps o sabates prou rígides (relació vol V< 2 h, essent h el 

cantell de l’encep o sabata). 

Els avantatges de  l’encastament amb beines són els mateixos que per al  tipus cargolat però 

amb més dificultat de muntatge a causa de la necessitat d’apuntalament fins a l’enduriment de 

la  unió,  essent  aconsellable  no  superar  una  alçada  de  7 metres,  en  el  nostre  cas  d’estudi 

aquesta solució no seria la més idònia ja que existiran pilars d’alçada superior als 7 m. 

5.2.3 Tipus de fonamentació 

 

Les alternatives proposades són les següents: 

Alternativa 1: Sabates rígides 

Alternativa 2: Pilons prefabricats tipus CPI‐3 

Alternativa 3: Pilons in situ tipus CPI‐8 

Es descarta un altre tipus de pilots degut a que el terreny és del tipus arenós. 

Tenint en compte els següents indicadors: 

A→Assentaments previsibles 

B→Cost d’execució 

C→Termini d’execució 

D→Millora del  coeficient de fregament amb el terreny 

E→Idoneïtat tipologia de fonamentació 

Anàlisi multicriteri: 
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Indicadors  Tipus 
d’indicador 

Categoria  de 
l’indicador 

Pes  indi‐
cador 

Valor indi‐
cador 

Alternativa 
1 

Valor indi‐
cador 

Alternativa 
2 

Valor indi‐
cador 

Alternativa 
3 

A  Funcional Bàsic  1 0 10 10 

B  Econòmic Important  0,6 5 5 7 

C  Econòmic Complementari 0,2 4 1 3 

D  Funcional Important  0,6 0 5 7 

E  Funcional Bàsic  0,9 10 10 8 

      Total 12,8 25,2 26,2 

 

L’alternativa escollida d’acord amb el resultat de l’anàlisi és l’alternativa 3. 

Valoració: 

Els indicadors principals determinants per a escollir entre totes les tipologies contemplades en 

aquest estudi són els indicadors A i E és a dir, per una banda es té present la possibilitat de que 

el  terreny  pugui  presentar  assentaments  vers  una  tipologia  de  cimentació  d’acord  amb  les 

especificacions de  l’estudi geotècnic  i per altra banda, es considera  la composició del terreny 

de cara a escollir entre les diferents opcions. 

Segons els estudis geotècnics, els 6 primers metres de terreny en profunditat són terrenys de 

resistència menyspreable  de manera  que  la  cimentació mitjançant  l’alternativa  de  sabates 

comportaria  unes  dimensions molt  grans  i  principalment  una  previsió  de  l’assentament  del 

terreny per  les seves propietats de baixa capacitat resistent. Per tant, aquesta solució queda 

completament descartada i reafirma la necessitat de realitzar cimentacions profundes. 

Entre  les alternatives   2  i 3,  la  tipologia de cimentació més adient pel  terreny de  la parcel∙la 

que és del tipus granular (sorres) és  la de pilots prefabricats CPI‐3. Aquests pilons s’executen 

per clavament per  impacte de maça en caiguda  lliure  sobre un  tap de grava  fins a assolir el 

rebuig del pilot. El copejo sobre el tap, que està prèviament  introduït  i compactat en el tub, 

arrossega l’entubació fins a la profunditat prevista per al pilot. El tub queda finalment fixat i el 

tap de grava s’extrau per copejo de  l’entubació. Un cop col∙locada  l’armadura, es formigona  i 

s’extrau  l’entubació. Aquesta tipologia de pilot permet fer un eixamplament de  la base   amb 

formigó de consistència seca  que millora la resistència en puta del pilot resultant. Tanmateix 

la tipologia CPI‐8 és una tipologia que també és apta per a terrenys granulars, encara que no és 

la més adient,  i alhora és més econòmica amb un preu mig per un diàmetre de 55 cm, de 55 

euros/m en comparació als 77 euros/m de la tipologia CPI‐3. 

Els pilots tipus CPI‐8 doncs, són els que s’executaran per a cimentar  l’edificació que es disse‐

nya. Aquest pilots són de barrina continua i basen la seva execució en un hèlix que es desplaça 

per rotació a través d’un nucli central format per un tub. S’assoleix  la profunditat prevista en 

una sola operació, de manera que la barrina ha de tenir com a mínim la longitud de la perfora‐

ció. El formigonat s’aboca simultàniament a través de l’eix de la pròpia barrina. Un cop extreta 

la barrina i formigonat el pilot es col∙loca l’armadura. La seva principal avantatge econòmica és 

que no requereixen d’entubació ni de llots per evitar el col∙lapse del terreny al llarg de la per‐

foració doncs la barrina desenvolupa una doble funció de perforació i de sujecció del terreny o 
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entubació. Per altra banda,  cal dir que el  fet de que  siguin  cimentacions executades  in  situ 

permeten augmentar el coeficient de  fregament amb el  terreny, aquest aspecte afavorirà  la 

resistència per fust. La seva execució és més ràpida que la de la tipologia CPI‐3. 
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Topografia	
 

Com que no es disposa d’aixecament  topogràfic per aquesta àrea, en  tractar‐se d’un  treball 

acadèmic, la informació de la que es disposa és extreta directament de l’ Institut Cartogràfic de 

Catalunya. 

La parcel∙la  d’estudi  pertany  al polígon  industrial  del Camí Ral de Castelldefels, que  ja  està 

totalment urbanitzat de manera que  la superfície d’actuació és totalment plana sense canvis 

de relleu significatius. 

A la següent imatge, un extracte del  mapa topogràfic a escala 1:5000 obtingut del ICC, es pot 

observar el valor mig de 2,9 m sobre el nivell del mar que es pren com a cota del terreny per a 

la parcel∙la. 

En tot cas, s’intueix que degut a l’orografia de la zona, plana i molt propera al mar, el pendent 

creix en direcció N‐NW. 
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Serveis	afectats	
 

El Projecte de construcció d’una nau industrial s’emmarca dins d’una parcel∙la classificada com 

a sòl industrial urbanitzable amb clau IIa. La zona està totalment urbanitzada. 

L’Ajuntament  de  Castelldefels  ens  ha  proporcionat  el  plànol  de  les  xarxes  de  serveis  i 

distribució (aigua, electricitat, sanejament, ...) existents en una àrea que compren la parcel∙la a 

on s’ha pogut comprovar que cap dels serveis discorre dins del perímetre de la mateixa i que 

els que existeixen es troben soterrats en els carrers i voreres del polígon.  

Per  tant  es  conclou  que  cap  servei  actual  existent  es  veurà  afectat  per  la  construcció  de 

l’edificació.   

Les úniques afectacions que es poden preveure són els hipotètics desperfectes que pugui crear 

el pas de maquinària i camions a dins de la parcel∙la durant l’execució del projecte. En tal cas, 

les parts implicades en el projecte de construcció se n’haurien de fer càrrec i corretgir aquells 

desperfectes d’urbanització  i/o  altres ocasionats  aliens  a  l’obra  retornant‐los  al  seu  aspecte 

original.  

Per altra banda, cal esmentar que no cal realitzar cap expropiació per a la realització del 

projecte ja que es tracta d’un projecte d’iniciativa privada dins d’una parcel∙la privada. 
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1.	Estudi	Geotècnic	
 

Degut  a que no  és disposa d’un  estudi  geotècnic propi de  la parcel∙la d’aquest  estudi,  s’ha 

consultat  l’informe  geotècnic  de  la  parcel∙la  confrontant,  de  manera  que  s’aplicaran  els 

paràmetres d’aquest estudi com a propis. 

2.	Caracterització	litològica	
 

La parcel∙la estudiada està situada sobre materials deltaics. Els resultats de  l’estudi geològic‐

geotècnic  indiquen que es poden diferenciar dos nivells litològics diferents. 

 Un primer nivell format per argila amb una mica de sorra i grava amb arrels de tonalitat marró 

que va des de  la superfície  fins als 0,80  ‐2,40 m de  fondària aproximadament en  funció dels 

punt que s’estudiï de la parcel∙la. 

I un segon nivell format per sorres amb indicis de llim i indicis de grava fina dispersa que va des 

dels 0,80  2,40 m de fondària fins als 11,00 m com a mínim. La Classificació d’aquest material 

segons  la  classificació USCS  és  SP,  SP‐SM  i  SM.  Dins  d’aquell  nivell  poden  aparèixer  capes 

centimètriques amb un contingut en grava fina més important. 

Dels quatre sondejos realitzats, entre el 60 i el 90 % de les mostres estan compostes de sorres i 

en un percentatge molt inferior de sogrres i fi 

Des del punt de vista  resistent, es  tracta d’uns materials de no gaire densos a mitjanament 

densos. 

Sondeig  SH1  SH2  SH3  SH4 

Assaig SPT/MI  SPT1  SPT2  SPT3  hèlix 

Mostra  NAD‐1  NAD‐2  NAD‐3  NAD‐5 

Fondària  2,00 m  4,00 m  6,00 m  11,00 m 

Classificació USCS  SP‐SM  SP‐SM  SP  SM 

Cohesió  0,10 k/cm2 

Angle fregament intern  27° 

Densitat aparent  2,10 g/cm3 

 

Els  Límits  d’Atterberg  dels  materials  indiquen  que  són  materials  no  plàstics  i  que  el  seu 

potencial expansiu és nul. 

L’assaig d'agressivitat del sòl vers el formigó indica que aquest no és un sòl agressiu. 

3.	Caracterització	geotècnica	
 

A  través  dels  assajos  de  penetració  dinàmica,  continua  (DPSH)i  els  penetròmetres  de  tipus 

Borros , s’han determinat valors de penetració N20 < 10 entre els 2,60 ‐6,00 m de fondària, a 
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partir  dels  quals,  en  un  segon  nivell  fins  com  a mínim  els  11,00 m  de  fondària,    el  valor 

augmenta fins a  valors de N20 = 30. 

Així  doncs,  es    preveuen  assentaments  del  terreny  no  admissible  en  el  cas  d’executar 

fonamentacions  superficials,  de manera  que  les  condicions  de  càrrega  i  assentament  no  es 

complirien a menys de 6,00 m de fondària. 

Per  tant, s’ha determinat  la resistència en punta del  terreny a una  fondària de  fins 11,00 m. 

Aquests valors oscil∙len entre Rp= 50 i 100 kp/cm3. 

La naturalesa del terreny i els assaigs de penetració realitzats indiquen que ens trobem davant 

d’un terreny fàcilment ripable. El nivell freàtic s’ha trobat a uns 1,20 m de fondària. 
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4.	Informe	geotècnic	
 

 

 

 

 

























































Construcció d'una nau industrial a Castelldefels per a l'ús com a magatzem    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 7. Càlcul Estructural 

 



Annex 7. Càlcul Estructural   
 

Construcció d'una nau industrial a Castelldefels per a l'ús com a magatzem  2 

Índex 
 

1. OBJECTE ..................................................................................................................................... 4 

2. DADES DE PARTIDA - NORMATIVA ............................................................................................ 4 

3. DESCRIPCIÓ DE L’ESTRUCTURA ................................................................................................. 4 

4. MATERIALS ................................................................................................................................ 5 

4.1 Tipologia i característiques .................................................................................................. 5 

4.2 Coeficients de seguretat en els materials ........................................................................... 6 

4.3 Recobriments ...................................................................................................................... 6 

5. ACCIONS .................................................................................................................................... 6 

5.1 Tipologia .............................................................................................................................. 6 

5.1.1 Accions permanents ..................................................................................................... 6 

5.1.2 Accions variables .......................................................................................................... 7 

5.2 Determinació ....................................................................................................................... 8 

5.2.1 Pes propi més càrrega permanent ............................................................................... 8 

5.2.2 Sobrecàrrega d’ús ......................................................................................................... 8 

5.2.3 Acció del vent ............................................................................................................... 9 

5.2.4 Sobrecàrrega per neu ................................................................................................. 10 

5.2.5 Accions sísmiques ....................................................................................................... 11 

6. HIPÒTESIS I COMBINACIONS D’ACCIONS ................................................................................ 12 

7. CÀLCUL D’ESFORÇOS ............................................................................................................... 15 

7.1 Mètode d’anàlisi ................................................................................................................ 15 

7.2 Verificació a ELU ................................................................................................................ 16 

7.3 Verificació a ELS ................................................................................................................. 16 

8. COMPROVACIÓ DELS ELEMENTS PREFABRICATS .................................................................... 17 

8.1 CORRETGES DE COBERTA .................................................................................................. 17 

8.2 JÀSSERES PERALTADES ...................................................................................................... 19 

8.3 JÀSSERES FRONTALS .......................................................................................................... 20 

8.3.1 Jàssera frontal doble pendent .................................................................................... 21 

8.3.2 Jàssera frontal tram recte .......................................................................................... 22 

8.4 FORJATS ALVEOLARS ......................................................................................................... 23 

Forjat  1 (C2-Coberta plana) ................................................................................................ 23 

Forjat 2 (base primera planta) ............................................................................................ 24 

Forjat 3 (C3-coberta plana destinada a terrassa) ................................................................ 25 



Annex 7. Càlcul Estructural   
 

Construcció d'una nau industrial a Castelldefels per a l'ús com a magatzem  3 

8.5 BIGUES DE FORJAT ............................................................................................................ 25 

8.6 BIGUES CANAL ................................................................................................................... 27 

9. DIMENSIONAMENT I CÀLCUL DELS PILARS ............................................................................. 28 

9.1. Accions ............................................................................................................................. 29 

9.2. Estratègia de durabilitat ................................................................................................... 29 

9.3. Dimensionament dels pilars: armadura longitudinal ....................................................... 30 

9.4. Dimensionament dels pilars: armadura transversal ........................................................ 31 

9.5. Verificació dels pilars a E.L.U. d’inestabilitat .................................................................... 32 

9.6. Verificació dels pilars a E.L.S.  de fissuració ..................................................................... 33 

9.7 DIMENSIONAMENT I CÀLCUL DE LES MÈNSULES DELS PILARS ......................................... 33 

13. PLÀNOLS, FITXES I TAULES DE CÀLCUL .................................................................................. 34 

13.1 Fitxes predimensionament .............................................................................................. 35 

13.2 Comprovacions amb programa PRETEN (biga forjat i biga peraltada) ........................... 35 

13.3 Taules de resultats del càlcul del dimensionament i comprovació dels pilars. .............. 36 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annex 7. Càlcul Estructural   
 

Construcció d'una nau industrial a Castelldefels per a l'ús com a magatzem  4 

1. OBJECTE 
 
L’objecte del present informe és reflectir els resultats de la determinació d’accions i el càlcul 
d’esforços de tots els elements estructurals que composen l’edifici, així com comprovar aquells 
elements de formigó pretensat prefabricat de l’estructura, predimensionats en base a les 
indicacions sobre les accions actuants i sobre la seva configuració geomètrica a l’empresa 
Prefabricats Pujol S.A. Així mateix, es pretén detallar el càlcul  i dimensionament dels pilars i 
mènsules corresponents, malgrat que aquests també s’adquiriran com elements de formigó 
prefabricat. 

2. DADES DE PARTIDA - NORMATIVA 
 
Es consideren com a dades de partida aquelles corresponents als criteris que s’estableixen a la 
normativa actual per al càlcul d’estructures de formigó i per la determinació d’accions en 
edificacions. 

NORMATIVA 

La normativa de referència utilitzada en els càlculs és la següent: 

• Codi Tècnic de l’Edificació, DB-SE (Seguretat estructural). 
• Codi Tècnic de l’Edificació, DB-SE AE (Seguretat estructural i Accions en l’edificació). 
• Codi Tècnic de l’Edificació, DB-SI (Seguretat en cas d’Incendi).  
• Instrucció de Formigó Estructural, EHE 08. 
• Instrucció per al projecte i l’execució de Forjats Unidireccionals de Formigó estructural 

realitzats amb elements prefabricats, EFHE. 

3. DESCRIPCIÓ DE L’ESTRUCTURA  
 
L’estructura de l’edificació és de formigó prefabricat i està composta per dos cossos, un primer 
cos destinat a nau de planta baixa i un segon format per planta baixa més primera planta. Tota 
l’edificació té geometria rectangular i ocupa unes dimensions de 30 m x 70 m d’eix a eix dels 
pilars. La part corresponent a la nau té unes dimensions de 30 m x 60 m d’eix a eix dels pilars i 
ocupa una superfície total construïda de 1866,36 m2. L’edifici d’oficines es divideix en planta 
baixa, destinada a recepció i a altres espais amb diferents usos, amb unes dimensions de 10 m 
x 30 m ocupant una superfície construïda de 3222,90 m2, i en planta primera amb unes 
dimensions de 10 x 20 m2 ocupant una superfície construïda de 219,62 m2. 

Es defineix estructuralment a base de pòrtics paral·lels isostàtics de formigó prefabricat. La 
llum principal és de 30 m, mentre que la llum secundària és de 10 m. Les jàsseres i bigues 
canals es recolzen sobre pilars de 8,00 m d’alçada. A diferència dels pòrtics centrals, els dos 
pòrtics de façana i el pòrtic que sustenta l’edificació de la primera planta estan constituïts per 
un total de 4 pilars amb una llum de separació de 10,00 m, essent els dos pilars centrals de 
9,00 m d’alçada total. La part de l’edificació no destinada a la nau té el primer forjat a 4,40 m 
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d’alçada lliure sobre la cota 0,00 m d’edificació, una part del mateix està destinada a coberta 
plana transitable com a terrassa d’ús privat i l’altra com a forjat d’oficines. El segon forjat, 
destinat a coberta plana de la planta primera d’oficines, té una alçada lliure de 8,00 sobre la 
cota 0,00 m d’edificació de la construcció.  

Estructura isostàtica basada en un sistema de pòrtics paral·lels translacionals, amb 
encastament en la base dels pilar i cap lliure, treballant com a voladís on els elements 
transversals, bigues traves frontals i jàsseres peraltades, treballen com a elements birecolzats 
sobre els pilars. 

La coberta de la nau és del tipus lleuger només transitable per operacions de manteniment de 
la mateixa,  el pendent és a dues aigües,  amb una inclinació del 10 %. L’alçada màxima de la 
coberta en el carener és de 10,40 m. 

El forjats que composen la base de la primera planta d’oficines, la coberta plana C-2 i la 
coberta plana C-3 són forjats unidireccionals de plaques alveolars de formigó armat pretensat 
prefabricat amb capa de compressió de 5 cm de gruix. 

Els tancaments exteriors que conformen les façanes Nord i Sud de la nau són de panell de 
formigó prefabricat de fins 12 m de longitud i 2,40 m d’amplada, amb un pes de 350 Kg/m2 , la 
seva alçada màxima és de 10,40 m, actuant com a parapet de la nau. Els tancaments de les 
façanes Est i Oest estan compostos per un sòcol de 3,50 m d’alçada del mateix tipus de panell 
de formigó i la resta del tancament fins a assolir la cota dels 10,40 m per un tancament 
metàl·lic de xapa tipus sandvitx amb un pes de 100kg/m2 amb una distància màxima entre 
eixos de 5,25 m i un gruix de 100 mm. 

Nota: Les anotacions C1, C2 i C3 en els càlculs que es presenten corresponent respectivament 
a la coberta a dues aigües, a la coberta plana de l’edifici d’oficines a dos nivells i a la coberta 
plana de la terrassa. 

4. MATERIALS 
 
A continuació es detallen les principals característiques del materials que composen els 
diferents elements estructurals.  

Elements prefabricats amb formigó armat, no pretensat: bigues trava frontals, pilars amb i 
sense mènsules, parets de càrrega i tancaments verticals a base de panell de formigó.  

Elements prefabricats amb formigó pretensat: corretges de coberta, bigues canals, jàsseres 
peraltades, bigues de forjat i forjats unidireccionals de plaques alveolars.  

Elements metàl·lics: panells de tancament exterior a base de safates de xapa i coberta a dues 
aigües tipus sandvitx. 

 

4.1 Tipologia i característiques 
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A la taula següent es mostren les característiques dels elements estructurals de l’edificació 
 

Element estructural 
Longitud 

(m) 
Designació 

formigó 
Resistènci

a al foc 
(RF) 

Armadura 
passiva 

Armadura activa 

Biga canal 10,00 HP-40/P/20/IIa - B 500 S 4 cables de 1/2 “ 
a 290 bars 

Biga peraltada I.60 30,00 HP-45/P/20/IIa 60 B 500 S Y1860 S7 
Riostra frontal 65 10,00 HA-40/P/20/IIa 60 B 500 S - 
Riostra frontal 65 V 10,00 HA-30/P/20/IIa 60 B 500 S - 
Corretja VP-26 -   HP-42.5/P/10/IIa - B 500 S Y1860 C 
Jàssera forjat 
Thalasa “L” 

10,25 HP-50/P/20/IIa 120 B 500 S Y1860 S7 

Placa alveolar PP-25 10,00 HP-40/P/12/IIa 120 B 500 S Y1860 C 
Y1860 S7 

Pilars i mènsules 8/9/4,1 HA-40/P/20/IIa 120 B 500 S - 
 

4.2 Coeficients de seguretat en els materials 
 
Per a l’estudi dels Estats Límit Últims es defineixen els següents coeficients parcials de 
seguretat segons la Instrucció EHE-08: 

Situació del projecte Formigó γC Acer passiu i actiu γS 
Persistent o transitòria 1,50 1,15 
Accidental 1,30 1,00 
 

4.3 Recobriments 
 
El recobriment geomètric mínim de totes les peces és de 25mm  d’acord amb el que s’estableix 
a la EHE-08 per criteris de durabilitat i de resistència al foc. Tanmateix, per aquells elements 
prefabricats de formigó armat pels quals s’ha procedit al seu dimensionament i càlcul, 
concretament en els pilars i mènsules corresponents, s’ha definint una estratègia de 
durabilitat, desenvolupada a l’apartat 8 d’aquest mateix annex. 

5. ACCIONS 
 
Tal i com es contempla a la normativa DB – SE AE, existeixen una sèrie d’accions que actuen 
sobre les edificacions que prenen diferent valors i són d’origen divers. A continuació es fa un 
resum de les mateixes. 

5.1 Tipologia 

5.1.1 Accions permanents 
Es tracten de càrregues permanents de magnitud i posició en el temps.  
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5.1.1.1 Pes propi 
Es té en compte el pes propi del tots els elements constructius, és a dir els elements 
estructurals, els tancaments, els elements separadors, els envans, els revestiments (paviments, 
sostres morts, etc.) i l’equip fix. 

5.1.1.2 Pretensat 
L’acció del pretensat s’avalua segons el que s’estableix a la instrucció EHE. En aquest cas, en 
tractar-se d’elements prefabricats, les  especificacions dels components estructurals pretesats 
es detallen a les fitxes de construcció de l’element estructural que provenen de fàbrica. 

5.1.1.3 Accions del terreny 
Les accions derivades de l’empenta del terreny, tant les procedents del seu pes com d’altres 
accions que actuen sobre ell, o les accions degudes al seus desplaçaments i deformacions 
s’avaluen segons el que s’estableix al DB-SE-C.  

5.1.2 Accions variables 
Es tracten de càrregues no permanents de magnitud i posició en el temps.  

5.1.2.1 Sobrecàrrega d’ús 
És la sobrecàrrega deguda al pes de tots els objectes que poden gravitar sobre un element 

resistent a raó del seu ús. En aquest estudi es consideren les sobrecàrregues d’ús a les cobertes 

C1, C2 i C3, en cap cas concomitant amb l’acció de la neu, i al forjat que fa de base del edifici 

d’oficines. 

5.1.2.2 Acció del vent 
S’ha d’estudiar l’acció d’aquesta força sobre l’estructura: cobertes i paraments verticals, en 
totes les direccions. Els esforços resultants sobre els elements on actua directament són 
compressions i/o succions.  

5.1.2.3 Accions tèrmiques 
No es contemplen en el càlcul perquè segons la normativa del DB SE –SA en edificis habituals 
amb elements estructurals de formigó o acer poden no considerar-se les accions tèrmiques si 
no existeixen elements continus de més de 40 m.  

5.1.2.4 Sobrecàrrega per neu 
La neu representa una càrrega de tipus gravitatòria. Es considera que quan neva actua sempre 
sobre tota la superfície on cau, en aquest cas sobre les cobertes C1, C2 i C3, sense contemplar 
l’efecte de la seva redistribució. 

5.1.2.5 Accions sísmiques 
L’efecte del sisme es tradueix en forces en direcció horitzontals que actuen sobre els elements 
de construcció. En aquest projecte no s’ha considerat l’efecte d’aquest tipus d’acció segons 
s’especifica amb més detall al següent apartat 6.2 de determinació de les accions. 
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5.1.2.6 Incendi 
En tractar-se d’elements estructurals de formigó amb una resistència al foc mínima de RF 60, 
d’acord amb la normativa a la requerida per al seu ús, no es contempla aquesta acció en el 
càlcul. 

5.1.2.7 Impacte 
Com que l’activitat a desenvolupar en aquesta edificació està destinada a un ús industrial, es 
considera poc probable l’acció d’impactes sobre els elements estructurals , per tant no es 
contempla aquesta acció en el càlcul. 

5.2 Determinació 

5.2.1 Pes propi més càrrega permanent 
 

Element estructural Pes propi  
Coberta lleugera C1 de xapa metàl·lica tipus sandvitx 0,105 KN/m2 
Coberta plana C2 de forjat alveolar tipus (PP 25.5+5) 4,72 + 2,50 = 7,22 KN/m2 (*) 
Coberta plana C3 de forjat alveolar tipus (PP 25.5+5) 4,72 + 1,00 = 5,72 KN/m2 (*) 
Corretges pretensades tipus VP-26 0,54 KN/m 
Jàsseres peraltades pretensades de 30 m 182,40 KN 
Bigues trava frontals doble pendent de 10 m 2,93 KN/m 
Bigues trava frontals rectes de 10 m 2,93 KN/m 
Biga canal pretensada tipus H-40-P 3,05 KN/m 
Jàssera forjat tipus “Thalasa L” 9,69 KN/m 
Forjat alveolar d’oficina tipus (PP 25.5+5) 5,72 KN/m2 

 
Notes:  

- (*)En el cas de les cobertes planes, se li ha sumat al pes propi la càrrega permanent 
assignada.  

- El pes dels tancaments exteriors (façanes) serà sustentat per les bigues de lligat de la 
cimentació, les quals seran dimensionades a tal efecte, tal i com es pot consultar al 
corresponent annex de cimentació.  

5.2.2 Sobrecàrrega d’ús 
 
-Coberta  C1, sobrecàrrega de manteniment: : 0,4 KN/m2.  
-Coberta plana C2, sobrecàrrega per aparells d’aire acondicionat i instal·lacions : 1 KN/m2. 
-Coberta plana C3: 3 KN/m2. (Taula 3.1 DB- SE AE, valor característic categoria C1). 
-Forjat base planta oficines: 3 KN/m2 (Taula 3.1 DB- SE AE, valor característic categoria C1). 
 
Nota 1: S’apliquen els valors de la taula 3.1 del CTE-DB-SE-AE, aplicant la categoria d’ús G1 a la 
coberta C1 (Cobertes accessibles únicament per a conservació en coberta lleugera sobre 
corretges). 
Nota 2: Es considera que no hi ha concomitància de la sobrecàrrega d’ús i de la sobrecàrrega 
de neu. És a dir, en cas d’existència de neu o gel en coberta, quedarà totalment prohibit l’accés 
a la mateixa. 



Annex 7. Càlcul Estructural   
 

Construcció d'una nau industrial a Castelldefels per a l'ús com a magatzem  9 

 

5.2.3 Acció del vent 
 
L’acció del vent o pressió estàtica qe pot expressar-se com:  

qe = qb · ce · cp;    essent 

qb la pressió dinàmica del vent, que alhora es defineix com:  

qb= 0,5· ρaire · Vb
2 = 0,52 KN/m2.  on  

ρaire és la densitat de l’aire, que pren un valor de 1,25 kg/m3 i Vb el valor bàsic de la velocitat de 
29 m/s en aquest cas, segons la figura D.1 de l’annex D del DB AE. 

ce és el coeficient d’exposició; es pren ce = 1,773 (interpolant per h= 10,10 m), segons la taula 
3.4 del DB AE, prenent un grau d’aspresa de l’entorn tipus IV, zona urbana en general, 
industrial o forestal.  

cp és el coeficient de pressió exterior o eòlic, el valor del qual s’especifica segons cada cas. 

5.2.3.1  Valor de CP  als paraments verticals 
 
- Per a unes direccions θ del vent de  -45≤ θ <45  i  135≤ θ <225 i prenent h= 10,10 m,  e= 
20,20m amb d = 30,00 m i b = 70,00 m les diferents àrees d’afectació són: 

A= 17,60 m2;  B= 158,40 m2; C= 64,00 m2; D= 560,00 m2 i E= 560,00 m2 
Els coeficients cp per les dues direccions de vent a cada àrea resulten:  

A= -1,2; B= -0,8; C= -0,5; D= 0,7 i E= -0,5 
- Per a unes direccions θ del vent de  -45≤ θ <135  i  -45≤ θ <225 i prenent h= 10,10 m, e= 20,20 
m amb d = 70,00 m i b = 30,00 m les diferents àrees d’afectació són: 

A= 17,60 m2; B= 158,40 m2;  C= 384,00 m2;  D= 240,00 m2;  E= 240,00 m2 
Els coeficients cp per les dues direccions de vent a cada àrea resulten:  

A= -1,2; B= -0,8; C= -0,5; D= 0,7 i E= -0,3 

5.2.3.2) Cas Cobert a dues aigües (C1) 
 
6.2.3.2.1) Per a unes direccions θ del vent de  -45≤ θ <45  i  135≤ θ <225 i prenent h= 10,10 m, 
e= 20,20 m, amb d= 30 m i b= 60 m  les diferents àrees d’afectació són: 

F= 9,03 m2; G= 114,95 m2; H= 917,00 m2; J= 133,00 m2; I= 917,00 m2 
Els coeficients cp per les dues direccions de vent a cada àrea resulten:  
- Si hipòtesis 1, tot pressió i a l’àrea J succió: 

F= 0,1  G= 0,1  H= 0,1  J=-0,3  I= 0  
- Si hipòtesis 2, tot succió: 

F= -1,3  G= -1  H= -0,45 J= -0,6  I= -0,5 
6.2.3.2.2) Per a unes direccions θ del vent de  -45≤ θ <135  i de  -45≤ θ <225 i prenent h= 10,10 
m, e= 20,20 m amb d = 70,00 m i b = 30,00 m les diferents àrees d’afectació són: 

Finf= -1,85 m2; Fsup= -2,25 m2; G= 38,95 m2; H= 285,00 m2; I= 1758,00 m2 
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Els coeficients cp per les dues direccions de vent a cada àrea resulten:  
Finf= -1,85  Fsup= -2,25  G= -1,85  H= -0,7  I= -0,6 

5.2.3.3 Cas Coberta plana, oficines - C2 
 
6.2.3.3.1) Per a unes direccions θ del vent de  -45≤ θ <45  a  135≤ θ <225 ͦ °, prenent h= 8,00 m i 
hp= 2,10 m (“bordes con parapetos”), e= 10,00 m, d= 20,00 m i b= 10,00 m, les diferents àrees 
d’afectació són:  
F= 2,50 m2; G= 5,00 m2; H= 40,00 m2; I= 150,00 m2 
- Si hipòtesis 1, pressió a l’àrea I: 

F= -1,8  G= -1,5  H= -0,7  I= 0,2  
- Si hipòtesis 1, succió a l’àrea I: 

F= -1,8  G= -1,5  H= -0,7  I= -0,2  
6.2.3.3.2) Per a unes direccions θ del vent de  -45≤ θ <135  i de -45≤ θ <225°,  prenent h= 8 m i 
hp= 2,10 m (“bordes con parapetos”), e= 16,00 m,  d= 10,00 m i b= 20,00 m, les diferents àrees 
d’afectació són:  

F= 2,50 m2; G= 15,00 m2; H= 80,00 m2; J= 100,00 m2 
- Si hipòtesis 1, pressió a l’àrea I: 

F= -1,8  G= -0,8  H= -0,7  I= 0,2  
- Si hipòtesis 1, succió a l’àrea I: 

F= -1,8  G= -0,8  H= -0,7  I= -0,2  
 

5.2.3.4 Cas Coberta plana, terrassa - C3 
 
Per a unes direccions θ del vent de  -45≤ θ <45  a  135≤ θ <225 i de -45≤ θ <135  a  -45≤ θ <225 
prenent h= 4,40 m, e= 8,80 m, amb d= 10,00 m i b= 10,00 m les diferents àrees d’afectació són: 

F= 1,94 m2; G= 4,93 m2; H= 35,20 m2; I= 56,00 m2 
Els coeficients cp per les dues direccions de vent a cada àrea resulten:  
- Si hipòtesis 1, pressió a l’àrea I: 

F= -2,5  G= -1,65  H= -0,7  I= 0,2  

- Si hipòtesis 1, succió a l’àrea I: 
F= -2,5  G= -1,65  H= -0,7  I= -0,2  

Nota: La nau objecte d’aquest estudi és una edificació de tipus tancada, per tant en cap cas es 
consideren els casos de succió i/o pressió interiors quan actua el vent. 

5.2.4 Sobrecàrrega per neu 
 
La nau està situada a la localitat de Castelldefels que es troba a una altitud de 3 m sobre el 
nivell del mar. 

Es tracta de determinar el valor de la càrrega de neu per unitat de superfície en projecció 
horitzontal, qn. 
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Segons la figura E.2. i la seva taula corresponent, extretes directament de l’Annex E, Dades 
climàtiques, la localitat de Castelldefels pertany a la zona climàtica 2 que alhora li correspon 
una càrrega de neu horitzontal qn= 0,4kN/m2. 

Aquest valor serà directament d’aplicació a les cobertes planes de l’edifici d’oficines i a la 
coberta destinada a terrassa. Mentre que pel cas de la coberta a dues aigües, la projecció de la 
neu tenint en compte la inclinació dels faldons de 10° resulta qn =0,4· cos 10°= 0,39 kN/m2, 
mínimament inferior, per tant es pot prendre el valor arrodonit de 0,4 kN/m2. 

La càrrega de neu sobre els pòrtics a dues aigües resultarà:  

0,4 kN/m2 x  cos 10° x 10 m = 3,9 kN/ m.  

 

 

 

5.2.5 Accions sísmiques 
 
Segons la normativa NCSE, la construcció d’una nau industrial és pot classificar d’importància 
normal quan la destrucció de la mateixa pugui ocasionar víctimes, interrompre un servei per a 
la comunitat o produir importants pèrdues econòmiques sense que en cap cas es tracti d’un 
servei imprescindible ni pugui donar lloc a efectes catastròfics.  
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La perillositat sísmica del territori nacional es defineix a través del mapa de perillositat sísmica 
de la figura 2.1. Aquest mapa subministra, expressada en relació al valor de la gravetat, g, 
l’acceleració sísmica bàsica ab, que és un valor característic de l’acceleració horitzontal de la 
superfície del terreny i el coeficient de contribució K, que té en compte la influència dels 
diferents tipus de terratrèmols esperats a la perillositat sísmica de cada punt.  

 

D’acord amb el mapa de la figura 2.1, l’acceleració sísmica bàsica a Castelldefels és ab = 0,04g i 
el coeficient de contribució és K = 1. 

Segons els criteris d’aplicació de la Norma, aquesta no és d’obligatori compliment en les 
construccions d’importància normal, com és el cas que ens correspon, i amb pòrtics ben 
arriostrats entre si en totes les direccions quan l’acceleració sísmica bàsica ab sigui inferior a 
0,08 g. Per tant, degut a que la solució proposta conté bigues tant en façana com en coberta 
que actuen com a elements d’unió de tots els pòrtics front a l’acció de forces horitzontals, en 
aquest annex de càlcul no es contemplaran les càrregues sísmiques. 

6. HIPÒTESIS I COMBINACIONS D’ACCIONS 
 
Les diferents hipòtesis de càrrega són: 

 Pes propi: pes propi de l’estructura (Gpp) 
 Càrregues permanents: càrregues mortes (Gcp) 
 Càrregues variables: 

 Sobrecàrrega d’ús C1-C2-C3 (Qsc) 
 Sobrecàrrega de Neu (Qn) 
 Sobrecàrrega de vent 0° (Qw) 

Nomenclatura de les hipòtesis de càlcul: 
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G: pes propi i càrregues permanents. 
Q: càrregues variables. 
Qús: sobrecàrrega d’ús. 
W1: acció del vent (0°) als paraments verticals i cobertes. 
W2: acció del vent (90°) als paraments verticals i cobertes. 
W3: acció del vent (180°) als paraments verticals i cobertes. 
W4: acció del vent (270°) als paraments verticals i cobertes. 
S: Càrrega de neu. 

 

Combinació d’accions en Estat Límit Últim: 

- Situacions permanents o transitòries ∑ , , , , ∑ , Ѱ , ,    
Combinació d’accions en Estat Límit de Servei 

- Combinació poc probables o característica: ∑ , , , , ∑ , Ѱ , ,    
- Combinació freqüent: ∑ , , , Ѱ , , ∑ , Ѱ , ,    
- Combinació quasi permanent: ∑ , , ∑ , Ѱ , ,    
On: 

Gk,j Valor característic de l’acció permanent. 
Qk,1 Valor característic de l’acció variable determinant. 
Ѱ0,i Qk,i Valor representatiu de combinació de les accions variables concomitants. 
Ѱ1,1Qk,1 Valor representatiu freqüent de combinació de l’ acció variable determinant. 
Ѱ2,i Qk,i Valor representatiu quasi permanents de les accions variables amb l’acció determinant 

o amb l’acció accidental. 
γG,j Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents 
γQ,1  Coeficient parcial de seguretat de l’acció variable principal 
γQ,i  Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d’acompanyament  
 

Valors dels coeficients de les combinacions de càlcul: 

E.L.U. de trencament. 
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Situació Permanent o transitòria 
 Coeficients parcials de seguretat (γ) Coeficients de combinació (Ψ) 

Favorable Desfavorable Principal Ѱ 	
 

Acompanyame
nt	 Ѱ  

Càrrega permanent i 
pes propi (G) 1,00 1,35 - - 

Sobrecàrrega d’ús (Q) 0,00 1,50 - * 
Vent (Q) 0,00 1,50 1,00 0,60 
Neu (Q) 0,00 1,50 1,00 0,50 
*Nota:  Aquest coeficient pot prendre qualsevol d’aquest tres valors= 0,7; 1 o 0, depenent de la combinació de E.L.U. que s’estigui 
considerant. 

E.L.S. de desplaçament. 

Situació Característica - Combinacions d’accions 
 Coeficients parcials de seguretat 

(γ) 
Coeficients de combinació (Ψ) 

Favorable Desfavorable Ѱ0,i  Ѱ1,1 Ѱ2,i  

Càrrega permanent i 
pes propi (G) 1,00 1,000 - - - 

Sobrecàrrega d’ús (Q) 0,00 1,00 0,7 0,5 0,3 
Vent (Q) 0,00 1,000 0,6 0,5 0 
Neu (Q) 0,00 1,000 0,5 0,2 0 
 

Combinacions de càlcul a ELS i ELU aplicades: 

1.   G    Pes propi + càrrega permanent= càrregues mortes= CM 
2.   G + Qús   CM + S. d’ús 
3.   G + S   CM + neu 
4.   G + W1   CM + vent a 0° 
5.   G + W2   CM + vent a 90° 
6.   G + W3   CM + vent a 180° 
7.   G + W4   CM + vent a 270° 
8.   G + Qús+ S  CM + S. d’ús (ppal.) + neu (concomitant, a C2 i a C3) 
9.   G + S + Qús  CM + neu (ppal.) + S. d’ús (concomitant, a C2 i a C3) 
10. G + Qús + W1  CM + S. d’ús (ppal.) + vent a 0° (concomitant) 
11. G + Qús + W2  CM + S. d’ús (ppal.) + vent a 90° (concomitant) 
12. G + Qús + W3  CM + S. d’ús (ppal.) + vent a 180° (concomitant) 
13. G + Qús + W4  CM + S. d’ús (ppal.) + vent a 270° (concomitant) 
14. G + W1 + Qús  CM + vent a 0° (ppal.) + S. d’ús (concomitant) 
15. G + W2 + Qús  CM + vent a 90° (ppal.) + S. d’ús (concomitant) 
16. G + W3 + Qús  CM + vent a 180° (ppal.) + S. d’ús (concomitant) 
17. G + W4 + Qús  CM + vent a 270° (ppal.) + S. d’ús (concomitant) 
18. G + S + W1   CM + neu (ppal.) + vent a 0° (concomitant) 
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19. G + S + W2   CM + neu (ppal.) + vent a 90° (concomitant) 
20. G + S + W3   CM + neu (ppal.) + vent a 180° (concomitant) 
21. G + S + W4   CM + neu (ppal.) + vent a 270° (concomitant) 
22. G + W1 + S   CM + vent a 0° (ppal.) + neu (concomitant) 
23. G + W2 + S   CM + vent a 90° (ppal.) + neu (concomitant) 
24. G + W3 + S   CM + vent a 180° (ppal.) + neu (concomitant) 
25. G + W4 + S   CM + vent a 270° (ppal.) + neu (concomitant) 
26. G + S + (Qús+W1)  CM + neu (ppal.) + [S. d’ús + vent a 0°] (concomitants) 
27. G + S + (Qús+W2)  CM + neu (ppal.) + [S. d’ús + vent a 90°] (concomitants) 
28. G + S + (Qús+W3)  CM + neu (ppal.) + [S. d’ús + vent a 180°] (concomitants) 
29. G + S + (Qús+W4)  CM + neu (ppal.) + [S. d’ús + vent a 270°] (concomitants) 
30. G + W1 + (Qús+S)  CM + vent a 0°  (ppal.) + [S. d’ús + neu] (concomitants) 
31. G + W2 + (Qús+S)  CM + vent a 90°  (ppal.) + [S. d’ús + neu] (concomitants) 
32. G + W3 + (Qús+S)  CM + vent a 180°  (ppal.) + [S. d’ús + neu] (concomitants) 
33. G + W4 + (Qús+S)  CM + vent a 270°  (ppal.) + [S. d’ús + neu] (concomitants) 
34. G + Qús + (S+W1)  CM + S. d’ús (ppal.) + [neu + vent a 0°] (concomitants) 
35. G + Qús + (S+W2)  CM + S. d’ús (ppal.) + [neu + vent a 90°] (concomitants) 
36. G + Qús + (S+W3)  CM + S. d’ús (ppal.) + [neu + vent a 180°] (concomitants) 
37. G + Qús + (S+W4)  CM + S. d’ús (ppal.) + [neu + vent a 270°] (concomitants) 
 

7. CÀLCUL D’ESFORÇOS 

7.1 Mètode d’anàlisi 
 
Es procedeix al càlcul d’esforços dels diferents elements estructurals utilitzant la teoria 
d’elasticitat i resistència de materials. S’ha realitzat un anàlisi de càrregues seguint un 
procediment de comprovació de resistència en cadascun dels elements portants en la secció 
més desfavorable i sota la combinació d’accions més desfavorable en ELU,  a més a més s’ha 
comprovat l’ELS de fissuració i s’ha assumit que compleixen en ELS de deformació. 

Prèviament a la comprovació, es té seleccionat el tipus de coberta de la qual es coneixen les 
seves característiques tècniques: punts de recolzament, sobrecàrrega admissible, gruix i pes 
segons la fitxa tècnica del fabricant.  

S’inicia la comprovació determinant les càrregues sobre les cobertes de disseny i escollint la 
corretja més adient proporcionada pel fabricant a través d’una fitxa tècnica i segons la 
distribució escollida pel cas de la coberta a dues aigües. En el cas de les cobertes planes es tria 
un forjat de tipus alveolar i a partir de la fitxa tècnica proporcionada pel prefabricant s’escull el 
més adient segons les sol·licitacions previstes. 

A posteriori, amb les càrregues de coberta a dues aigües i de les corretges de suport i fixació 
de la mateixa s’han escollit les jàsseres de coberta a partir de les dades contingudes a les fitxes 
tècniques proporcionades pel fabricant. Paral·lelament, s’han triat les bigues de recolzament 
de forjat també a partir de les dades contingudes a les fitxes tècniques de les que es disposava. 
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Tant les corretges com les jàsseres i les bigues de forjat són peces de formigó pretensat 
prefabricades. 

Després de tenir determinats i dimensionats tots els elements constituents de l’estructura de 
coberta, incloent-hi les jàsseres, s’ha procedit a l’anàlisi de cadascun dels pilars, assimilant 
cadascun dels pilars a una biga en voladís o mènsula aïllada on s’hi carreguen verticalment les 
càrregues de coberta, jàsseres i segons el pilar, també les jàsseres de forjat. Malgrat el seu 
dimensionament, els pilars i mènsules de recolzament de forjats seran prefabricats. 

Finalment, disposant de totes les sol·licitacions dels elements que constitueixen l’edificació, 
s’ha procedit al dimensionament dels fonaments, els quals es recullen a l’annex corresponent 
de fonamentació. 

Nota: Cal dir que malgrat consultar les fitxes tècniques del fabricant, disponibles a la web de 
l’empresa, ens hem posat en contacte amb ell per sol·licitar un predimensionament dels 
elements escollits més detallats i segons les especificacions aportades (llum i accions). Les 
fitxes corresponents al predimensionament es troben adjuntes a aquest annex. 

7.2 Verificació a ELU   
 
Pel dimensionament dels pilars i per a la comprovació dels elements de formigó pretensat a 
sol·licitacions normals, s’utilitzen les bases de càlcul a ruptura considerant les hipòtesis de 
l’article 42.1.2 de l’EHE-08. Es considera que el material treballa en règim no elàstic segons el 
diagrama de càlcul tensió deformació rectangular del formigó. A partir d’aquestes hipòtesis, es 
plantegen les equacions d’equilibri de la secció. 

Pel càlcul de les seccions en suports de formigó armat, s’apliquen els càlculs relatius a flexió 
composta i a flexió composta esviada segons el pilar recollit a l’Annex 7 de la Instrucció EHE-
08. 

Pel dimensionament a sol·licitacions tangencials, s’apliquen els càlculs relatius a tallant 
expressats en l’article 44 de la EHE-08: “Estado Límite de Agotamiento frente a cortante”, 
establint com a mètode general de càlcul el de Bieles i Tirants. 

Pel dimensionament i comprovació a inestabilitat, s’apliquen els càlculs relatius a “Estado 
Límite de Agotamiento” a sol·licitacions normals expressats a l’article 42 de la EHE-08. 

7.3 Verificació a ELS  
 
S’han determinat els màxims moments no majorats, sota la combinació de càrregues 
corresponent, de tots els elements prefabricats pretensats per comprovar si es produeix 
fissuració segons les fitxes tècniques proporcionades.  

A més a més, pels pilars s’ha realitzat la comprovació a ELS de Fissuració, aplicant els càlculs de 
l’article 49 de la EHE-08. 
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La resta de comprovacions a ELS, concretament l’ELS de deformació i l’obertura màxima de 
fissura en el cas de l’ELS de Fissuració, s’assumiran comprovades tenint en consideració el 
tipus d’element no comprovat. 

7.4 Hipòtesis adoptades 

1Per a realitzar les comprovacions i el dimensionament dels pilars, es consideren les hipòtesis 
següents:  

1.  Tots els elements estructurals de l’edificació, tret dels pilars, estan birecolzats. 

2. Llei de moments  i de tallants dels elements birecolzats en la secció més sol·licitada (centre 
llum):  

M =   i  V =  

2. Degut al tipus d’unió dels elements, tret dels pilars, és considera una estructura isostàtica. 

3. Els pilars tindran una unió encastada a la fonamentació, es calcularan com a elements de 
suport treballant com  mènsules aïllades 

4. Llei de moments  i de tallants dels pilars en la secció més sol·licitada (base del pilar): 

M =     N =	    Vx/y = Càrrega vent en x/y 

8. COMPROVACIÓ DELS ELEMENTS PREFABRICATS  
 

El càlcul i la comprovació dels elements estructurals del projecte han estat realitzats a mà per a 
les seccions més sol·licitades, és a dir, moments al centre de llum i tallants als recolzaments.  
Per aquests càlculs s’han utilitzat fulls de càlcul d’elaboració pròpia i també s’ha fet ús d’una 
macro en Excel ja configurada (Programa PRETEN) per a la comprovació de les seccions més 
sol·licitades dels elements de formigó prefabricat pretensat que han estat predimensionats pel 
fabricant. 

8.1 CORRETGES DE COBERTA  
 
Per seleccionar les corretges de la coberta, es calcula la càrrega que han de suportar i amb la 
taula del fabricant s’escull el tipus de corretja. S’adopta una separació entre elles, intereix, de 
1,40 m. Cada corretja estarà birecolzada sobre jàsseres peraltades de coberta, amb una 
separació de recolzament de 10 m. Del catàleg es tria la corretja tipus VP-26. 
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Fitxa tècnica disponible al catàleg de la pàgina Web. 

 
D’acord amb la fitxa tècnica corresponent que s’adjunta al present annex, es té: 
Corretja tipus:  VP-26, de formigó pretensat 
Llum de càlcul:  10,00 m 
Intereix:  b= 1,40 m 

• Càrregues: 

Pp bigueta: 0,54 KN/m  
Pp coberta: 0,105 KN/m2 x 1,30 m= 0,14 KN/m 

Neu: 0,4 KN/ m2 x 1,40 m= 0,56 KN/m 
Sús: 0,4 KN/ m2 x 1,30 m= 0,56 KN/m (No concomitant amb neu) 
Vent sobre coberta a pressió: 0,1 KN/ m2 x 1,30 m= 0,14 KN/m 
Combinacions: 
Hipòtesis més desfavorable: Sobrecàrrega d’ús/neu acció principal i vent acció concomitant 
Càrregues ELS qk = 1,00x(0,54+0,14)+1,00x(0,56)+ 1,00x0,6x(0,14)= 1,32 KNm 
Càrregues ELU qd = 1,35x(0,54+0,14)+1,50x(0,56)+ 1,50x0,6x(0,14)= 1,88 KNm 
 
Sol·licitacions:  
Comprovació esforços de servei ELS 
Vk = qk ·L/2= 1,32x10/2 = 6,60 KN 
Mk = qk ·L2/8= 1,32·102/8 = 16,50 KN/m < Mfis = 22,06 KNm→No fissura  
Valor de Mfis segons fitxa tècnica del fabricant, el qual garanteix el compliment a ELS si es 
compleix amb els valors a ELU, per tant no es considera necessària la verificació completa a 
ELS. 
 
Comprovació esforços de servei ELU 
Vd = qd ·L/2= 1,88x10/2 = 9,40 KN < Vu= 30,79 KN→Compleix 
Md = qd ·L2/8= 1,88x102/8 = 23,50 KNm < Mu = 33,81 KNm→Compleix 
 
Per tant la biga escollida compleix amb els requisits estructurals en ELS i ELU previstos en la 
normativa vigent. 
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Fitxa tècnica disponible al catàleg de la pàgina Web. 

 

8.2 JÀSSERES PERALTADES 
 
Les jàsseres de pòrtic hauran de salvar un llum total de 30,00 m, per tant la seva geometria ha 
de ser d’inèrcia variable i ha de ser pretensada per efecte d’aguantar el seu pres propi i 
complir amb els requeriments de deformació (fletxa), del catàleg, s’escull la biga tipus 
Peraltada I-60, adient per a estructures de coberta en doble pendent (pendent del 10%) i per a 
llums de fins 30 m. 
 

 
  Fitxa tècnica disponible al catàleg de la pàgina Web. 

 
D’acord amb la fitxa tècnica detallada proporcionada pel fabricant que s’adjunta al present 
annex, es té: 
Jàssera de coberta C1 
Jàssera tipus:  I.60 de formigó pretensat 
Llum de càlcul:  30,00 m  

• Càrrega lineal permanent:  
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Pes coberta C1 + pes corretges + pes propi jàssera  
(0,105x10)+1,98+9,69 = 12,72 KN/m 
Esforços de servei ELS 
Vk: [(12,72 x 30)/2]= 190,80 KN 
Mk: [(12,72 x 302)/8]= 1431,00 KNm 
Esforços de servei ELU 
Vd: (1,35 x 190,80)= 257,58 KN 
Md: (1,35 x 1431,00)= 1931,85 KNm 

• Càrrega lineal variable:  

-Càrrega de neu sobre coberta C1 o bé sobrecàrrega d’ús sobre coberta C1 de 0,4 KN/m2 + 
càrrega de vent en pressió sobre coberta C1 de 0,1 KN/m2 
-Hipòtesis més desfavorable: Sobrecàrrega d’ús/neu acció principal i vent acció concomitant 
En ELS: (0,4x10) + [0,6x(0,1x10)] = 4,60 KN/m 
En ELU: [1,5x(0,4x10)] + [1,5x0,6x(0,1x10)] = 6,9 KN/m 
 
Esforços de servei ELS 
Vk: [(4,60 x 30)/2]= 69,00 KN 
Mk: [(4,60 x 302)/8]= 517,50 KNm 
Esforços de servei ELU 
Vd: [(6,9 x 30)/2]= 103,50 KN 
Md: [(6,9 x 302)/8]= 776,25 KNm 
 
Comprovació dels esforços màxims de servei ELS 
Vk: 259,80 KN 
Mk: 1948,50 KNm >Mfis= 1402,79 KNm→Fissura. 
Nota: s’ha calculat el Mfis com: Mfis= Wb·fct,m = 0,3696x3795=1402,79 KN/m2. Fissura < 0,1 mm 
segons fitxa tècnica del fabricant, el qual garanteix el compliment a ELS si es compleix amb els 
valors a ELU. 
Comprovació dels esforços màxims de servei ELU 
Vd: 361,08 KN < Vu= 362,55 KN→Compleix 
Md: 2708,1 KNm < Mu= 2825,15 KN/m→Compleix 
 

8.3 JÀSSERES FRONTALS 
 

Per a la configuració dels pòrtics frontals, amb recolzament de jàssera sobre quatre pilars, es 
requereix d’un altre tipus de jàssera, amb doble pendent. En el catàleg del fabricant es troba la 
solució d’utilitzar la biga T-65, constituïda a trams, tram central a doble pendent en “V” i trams 
laterals rectes. Aquestes bigues alhora funcionaran com a riostres en sentit transversal.  
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                                Fitxa tècnica disponible al catàleg de la pàgina Web. 

 

8.3.1 Jàssera frontal doble pendent 
 
D’acord amb la fitxa tècnica corresponent que s’adjunta al present annex, es té: 
Jàssera frontal tram doble pendent 
Jàssera tipus:  Biga trava 65 Central 
Llum de càlcul:  10,00 m  

• Càrrega lineal permanent:  

-Pes coberta C1 + pes corretges + pes propi jàssera  
(0,105x5)+1,98+3,05 = 5,56 KN/m 
 
Esforços de servei ELS 
Vk: [(5,56 x 10)/2]= 27,80 KN 
Mk: [(5,56 x 102)/8]= 69,50 KNm 
Esforços de servei ELU 
Vd: (1,35 x 27,8)= 37,53 KN 
Md: (1,35 x 69,5)= 93,83 KNm 

• Càrrega lineal variable:  

-Càrrega de neu sobre coberta C1 o bé sobrecàrrega d’ús sobre coberta C1 de 0,4 KN/m2 + 
càrrega de vent en pressió sobre coberta C1 de 0,16 KN/m2 
-Hipòtesis més desfavorable: Sobrecàrrega d’ús/neu acció principal i vent acció concomitant 
En ELS: (0,4x5) + [0,6x(0,16x5)] = 2,48 KN/m 
En ELU: [1,5x(0,4x5)] + [1,5x0,6x(0,16x5)] = 3,72 KN/m 
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Esforços de servei ELS 
Vk: [(2,48 x 10)/2]= 12,40 KN 
Mk: [(2,48 x 102)/8]= 31,00 KNm 
Esforços de servei ELU 
Vd: [(3,72 x 10)/2]= 18,60 KN 
Md: [(3,72 x 102)/8]= 46,50 KNm 
 
Esforços màxims de servei ELS 
Vk: 27,8 +12,40 = 40,20 KN 
Mk: 69,50 +31,00 = 100,50 KNm > Mfis= 24,31 KNm→Fissura. 
Nota: s’ha calculat el Mfis com: Mfis= Wb·fct,m = 0,0084x2896,47=24,31 KN/m2. Fissura < 0,3 mm 
segons la fitxa adjunta corresponent. El fabricant garanteix el compliment a ELS si es compleix 
amb els valors a ELU, per tant no es considera necessària la verificació completa a ELS. 
 
 
Comprovació d’esforços màxims de servei ELU 
Vd: 37,53 +18,60 = 56,13 KN < Vu= 59,26 KN. →Compleix  
Md: 93,83 +46,50 = 140,33  KNm < M= 144,32 KN/m. →Compleix  

 

8.3.2 Jàssera frontal tram recte 
 
D’acord amb la fitxa tècnica corresponent que s’adjunta al present annex, es té: 
Jàssera frontal tram recte 
Jàssera tipus:  Biga trava 65 Central 
Llum de càlcul:  10,00 m  

• Càrrega lineal permanent:  

-Pes coberta C1 + pes corretges + pes propi jàssera  
(0,105x5)+1,98+2,93 = 5,44 KN/m 
 
Esforços de servei ELS 
Vk: [(5,44 x 10)/2]= 27,20 KN 
Mk: [(5,44 x 102)/8]= 68,00 KNm 
Esforços de servei ELU 
Vd: (1,35 x 27,20)= 36,72 KN 
Md: (1,35 x 68,00)= 91,80 KNm 

• Càrrega lineal variable:  

-Càrrega de neu sobre coberta C1 o bé sobrecàrrega d’ús sobre coberta C1 de 0,4 KN/m2 + 
càrrega de vent en pressió sobre coberta C1 de 0,16 KN/m2 
-Hipòtesis més desfavorable: Sobrecàrrega d’ús/neu acció principal i vent acció concomitant 
En ELS: (0,4x5) + [0,6x(0,16x5)] = 2,48 KN/m 
En ELU: [1,5x(0,4x5)] + [1,5x0,6x(0,16x5)] = 3,72 KN/m 
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Esforços de servei ELS 
VkX-Z: [(2,48 x 10)/2]= 12,40 KN 
MkX-Z: [(2,48 x 102)/8]= 31,00 KNm 
Esforços de servei ELU 
VdX-Z: [(3,72 x 10)/2]= 18,60 KN 
MdX-Z: [(3,72 x 102)/8]= 46,50 KNm 
 
Esforços màxims de servei ELS 
VkX-Y: 27,20 + 12,40 = 39,60 KN 
Mk: 68,00 + 31,00 = 99,00 KNm Mfis= 25,45 KNm→Fissura. 
Nota: s’ha calculat el Mfis com: Mfis= Wb·fct,m = 0,0072x3508,82=25,45 KN/m2. Fissura < 0,3 mm 
segons la fitxa adjunta corresponent. 
El fabricant garanteix el compliment a ELS si es compleix amb els valors a ELU, per tant no es 
considera necessària la verificació completa a ELS. 
 
Esforços màxims de servei ELU 
Vd: 36,72 + 18,60 = 55,32 KN < Vu= 59,65 KN. →Compleix 
Md: 91,80 + 99,00 = 138,3 KNm < Mu= 143,38 KN/m. →Compleix  
  

8.4 FORJATS ALVEOLARS 
 
Per seleccionar les plaques alveolars de forjat d’oficines i cobertes planes, es calcula la càrrega 
que han de suportar i amb la taula del fabricant s’escull el tipus de placa alveolar que més 
s’ajusti amb els mínims exigits. 
L’amplada de la placa alveolar a tenir en compte és la facilitada pel fabricant, de 1,20 m, 
tanmateix per raons constructives, es disposaran de tres plaques retallades d’un amplada 
inferior, tal i com es mostren als plànols pertanyents a aquest annex. Les plaques salvaran una 
llum total de 10,00 m i aniran birecolzades sobre jàsseres de forjat disposades en els extrems 
sobre mènsules de pilar. La llum de càlcul de càlcul de les plaques doncs, serà de 10,00 m, 
corresponent a la separació longitudinal entre pòrtics. 
En el catàleg es tria el gruix de placa, que serà el mateix  per als tots els forjats,. Aquesta placa 
juntament amb la capa de compressió donaran lloc al forjat. 

Fitxa tècnica disponible al catàleg de la pàgina Web. 

Amb la fitxa detallada proporcionada pel fabricant, es comprova: 

Forjat  1 (C2-Coberta plana) 
 
Forjat tipus :  PP-25.6/120 
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Capa de compressió:  5 cm 
Llum de càlcul:   10 m 

• Càrrega permanent:  

Pes propi forjat (placa + capa de compressió): 4,72 KN/m2 

Pes propi equivalent capa de compressió: 0,12 KN/m2 
Càrrega permanent: 2,5 KN/m2 

• Càrrega variable 

Sobrecàrrega d’ús: 2,00 KN/m2 
Neu: 0,40 KN/m2 
Vent (sota les hipòtesis de W1 i W3): 0,18 KN/m2, sobre una superfície de 150 m2/200 m2= 0,75 
que es pren com un valor de reducció de la càrrega per considerar-la sobre tota la superfície 
del forjat, de manera que qe = 0,18 x 0,75= 0,14 KN/m2. 
 
Combinatòria més desfavorable amb SCús determinant i neu i vent a pressió concomitants 
Esforços de servei ELS 
q = (7,34) x 1,00 +(2,00) x 1,00)+ [( 0,4) x 1,00x 0,5] +[( 0,14) x 1,00x 0,6] = 9,62 KN/ m2  
Mk = ((9,62 x 10^2)/8) = 120,30 KNm/m 
Vk = ((9,62 x 10)/2) = 48,12 KN/m 
Esforços de servei ELU 
q = (7,34) x 1,35 +(2,00) x 1,50)+ [( 0,4) x 1,50x 0,5] +[( 0,14) x 1,50x 0,6] = 13,34 KN/ m2 
M = ((13,34 x 10^2)/8) = 166, 69 KNm/m 
V = ((13,34 x 10)/2) = 66,70 KN/m 
Comprovacions: 
Moment màxim del forjat escollit: Mu= 194,05 KNm/m > 166, 69 KNm/m→Compleix 
Tallant màxim del forjat escollit: Vu= 138,25 KN/m > 66,70 KN/m→Compleix 
Moment de fissuració del forjat escollit: Mo.2= 146,12 KNm >Mk= 120,30 KNm→Compleix 
 

Forjat 2 (base primera planta) 

 
Forjat tipus :  PP-25.5/120 
Capa de compressió:  5 cm 
Llum de càlcul:   10 m 

• Càrrega permanent:  

Pes propi forjat (placa + capa de compressió): 4,72 KN/m2 

Pes propi equivalent capa de compressió: 0,12 KN/m2 
Càrrega permanent: 1,00 KN/m2 

• Càrrega variable 

Sobrecàrrega d’ús: 3,00 KN/m2 
 
Esforços de servei ELS 
q = (5,84) x 1,00 +(3,00) x 1,00) = 8,84 KN/ m2  
M = ((8,72 x 10^2)/8) = 110,50 KNm/m 
V = ((8,84 x 10)/2) = 44,2 KN/m 
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Esforços de servei ELU 
q = (5,84) x 1,35 +(3,00) x 1,50) = 12,38 KN/ m2 
M = ((12,38 x 10^2)/8) = 154, 75 KNm/m 
V = ((12,22 x 10)/2) = 61,92 KN/m 
Comprovacions: 
Moment màxim del forjat escollit: Mu= 194,05 KNm/m > 154, 75 KNm/m→Compleix 
Tallant màxim del forjat escollit: Vu= 138,25 KN/m > 61,92 KN/m→Compleix 
Moment de fissuració del forjat escollit: Mo.2= 146,12 KNm > 110,50 KNm/m→Compleix 
 

Forjat 3 (C3-coberta plana destinada a terrassa) 
 
Forjat tipus :  PP-25.5/120 
Capa de compressió:  5 cm 
Llum de càlcul:   10 m 

• Càrrega permanent:  

Pes propi forjat: (placa + capa de compressió) 4,72 KN/m2 
Pes propi equivalent capa de compressió: 0,12 KN/m2 
Càrrega permanent: 1,00 KN/m2 

• Càrrega variable 

Sobrecàrrega d’ús: 3,00 KN/m2 
Neu: 0,40 KN/m2 
Vent (sota totes les hipòtesis W1, W2, W3 i W4): 0,18 KN/m2, treballant a pressió sobre una 
superfície de 56 m2/100 m2= 0,56 que es pren com un valor de reducció de la càrrega per 
considerar-la sobre tota la superfície del forjat, de manera que qe = 0,18 x 0,56= 0,10 KN/m2. 
 
Combinatòria més desfavorable amb SCús determinant i neu i vent a pressió concomitants 
Esforços de servei ELS 
q = (5,72) x 1,00 +(3,00) x 1,00)+ [( 0,4) x 1,00x 0,5] +[( 0,10) x 1,00x 0,6] = 8,98 KN/ m2  
M = ((8,98 x 10^2)/8) = 112,25 KNm/m 
V = ((8,98 x 10)/2) = 44,9 KN/m 
Esforços de servei ELU 
q = (5,72) x 1,35 +(3,00) x 1,50)+ [( 0,4) x 1,50x 0,5] +[( 0,10) x 1,50x 0,6] = 12,61 KN/ m2 
M = ((12,61 x 10^2)/8) = 157, 63 KNm/m 
V = ((13,17 x 10)/2) = 63,05 KN/m 
Comprovacions: 
Moment màxim del forjat escollit: Mu= 186,10 KNm/m > 157, 63 KNm/m→Compleix 
Tallant màxim del forjat escollit: Vu= 138,25 KN/m > 63,05 KN/m→Compleix 
Moment de fissuració del forjat escollit: Mo.2= 146,12 KNm > 112,25 KNm/m→Compleix 

 

8.5 BIGUES DE FORJAT 
 
Les jàsseres on aniran recolzades les plaques alveolars, recolzaran lateralment sobre les 
mènsules de forjat. Del catàleg consultat, s’opta pel model de jàsssera Thalassa “L” de 50+B=5, 
Total = 75 cm. 
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                                                                                    Fitxa tècnica disponible al catàleg de la pàgina Web  
 
Jàssera Thalassa: 
D’acord amb la fitxa tècnica detallada corresponent que s’adjunta al present annex, es té: 
Jàssera de forjat constituent de les bigues de forjat (C2 i C3) 
Jàssera tipus:  Biga Thalasa “L” pretensada 
Llum de càlcul:  10,25 m  

• Càrrega permanent:  

-Pes popi biga + pes forjat + càrregues permanents (tancaments, pavimentació, etc.)  
Pes propi jàssera: 9,93 KN/ m 
Pes forjat + pes equivalent capa de compressió: 4,84 KN/m2  
Càrrega permanent: 2,50 KN/m2 
Qtotal= (9,93+(4,84X5)+(2,5x5)= 46,63 KN/m 
Esforços de servei ELS 
Vk: [(46,63 x 10)/2]= 233,15 KN 
Mk: [(46,15 x 102)/8]= 582,88 KNm 
Esforços de servei ELU 
Vd: (1,35 x 233,15)= 314,75 KN 
Md: (1,35 x 582,88)= 786,88 KNm 
 

• Càrrega variable:  

-Sobrecàrrega d’ús: 3,00 KN/m2 
-Neu: 0,4  KN/m2 
-Vent (sota les hipòtesis de W1 i W3): 0,18 KN/m2, sobre una superfície de 150 m2/200 m2= 
0,75 que es pren com un valor de reducció de la càrrega per considerar-la sobre tota la 
superfície del forjat, de manera que qe = 0,18 x 0,75= 0,135 KN/m2. 
 
-Hipòtesis més desfavorable: Sobrecàrrega d’ús acció principal i neu  i vent accions 
concomitants. 
En ELS:  Qtotal=  [1x(3x5)]+ [1x0,6x(0,135x5)]+ [1x0,5x(0,4x5)]= 16,08 KN/m 
En ELU:  Qtotal=  [1,5x(3x5)]+ [1,5x0,6x(0,135x5)]+ [1,5x0,5x(0,4x5)]= 24,61 KN/m 
 
Esforços de servei ELS 
Vk: [(16,08 x 10)/2]= 80,04 KN 
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Mk: [(16,08 x 102)/8]= 201,00 KNm 
Esforços de servei ELU 
Vd: [(24,61 x 10)/2]= 123,05 KN 
Md: [(24,61 x 102)/8]= 332,63 KNm 
 
Esforços màxims de servei ELS 
Vk: 313,09 KN 
Mk: 783,88 KN/m > -92,98 KN/m→No fissura 
Esforços màxims de servei ELU 
Vd: 437,80 KN < Vu= 449,03→Compleix 
Md: 1119,51 KNm < Mu= 1158,53→Compleix 
 
Nota: com que s’utilitzarà la mateixa biga de forjat a les dues cobertes C2 i C3, s’han realitzat 
aquestes comprovacions amb el cas més desfavorable, considerant la sobrecàrrega per neu,  la 
sobrecàrrega d’ús més gran que tinguin assignada i l’efecte del vent a compressió. 
El fabricant garanteix el compliment a ELS si es compleix amb els valors a ELU, per tant no es 
considera necessària la verificació completa a ELS. 

8.6 BIGUES CANAL 
 
Les bigues canals són els elements que tindran uns doble funció, estructuralment actuaran 
com a bigues riostra en sentit longitudinal, i a més a més serviran per col·locar els canalons de 
recollides d’aigües pluvials de la coberta. Aquestes bigues aniran encaixades sobre el cap dels 
pilars. Del catàleg consultat, s’opta pel model: Canal H-40P. 
 

 
 
                                                                               Fitxa tècnica disponible al catàleg de la pàgina Web  
 
D’acord amb la fitxa tècnica detallada corresponent que s’adjunta al present annex, es té: 
Biga canal 
Jàssera tipus:  H-40-P 
Llum de càlcul:  9,98 m  

• Càrrega permanent:  
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-Pes propi = 2,1 KN/m 
 
Esforços de servei ELS 
Vk: [(2,1 x 10)/2]= 10,50 KN 
Mk: [(2,1 x 102)/8]= 26,25 KNm 
Esforços de servei ELU 
Vd: (1,35 x 10,50)= 14,18 KN 
Md: (1,35 x 26,25)= 35,44 KNm 
 

• Càrrega variable:  

-Pes aigua a calat màxim: 0,70 KN/m 
-Càrrega de neu: 0,4 KN/m2 
-Vent sobre coberta actuant a pressió: 0,16 KN/m2 
-Hipòtesis més desfavorable: Pes aigua acció principal i vent  i neu accions concomitants 
En ELS: (0,7) + [0,6x(0,16x0,5)]+ [0,5x(0,4x0,5)] = 0,85 KN/m 
En ELU: [1,5x(0,7)] + [1,5x0,6x(0,16x0,5)] + [1,5x0,5x(0,4x0,5)]  = 1,27 KN/m 
 
Esforços de servei ELS 
Vk: [(0,85 x 10)/2]= 4,25 KN 
Mk: [(0,85 x 102)/8]= 10,63 KNm 
Esforços de servei ELU 
Vd: [(1,27x 10)/2]= 6,35 KN 
Md: [(1,27 x 102)/8]= 15,88 KNm 
 
Esforços màxims de servei ELS 
Vk: 14,75 KN 
Mk: 36,88 KN/m 
Esforços màxims de servei ELU 
Vd: 20,53 KN  
Md: 51,32 KNm  
 

9. DIMENSIONAMENT I CÀLCUL DELS PILARS 
 
S’utilitzaran pilars prefabricats de formigó armat amb geometria quadrada de seccions 50 cm x 
50cm, amb longituds màximes fins els 9,00 (alçada de recolzament de jàsseres). Els pilars 
s’encasten a les fonamentacions amb calze, que és la tipologia escollida segons l’anàlisi 
d’alternatives per la seva facilitat de posta en obra i per permetre unes majors toleràncies de 
posició en la seva execució.  
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El detall de les diferents tipologies de capçal, així com les seves alçades i nombre de mènsules 
es poden consultar al plànol sobre detalls dels pilars del present annex.   

A continuació es mostra un esquema de la distribució i nomenclatura dels pilars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1. Accions 
 
Per a cadascun dels vint i dos pilars totals que s’han de dimensionar, els resultats obtinguts 
amb les combinacions a ELU i ELS amb l’ús de fulls de càlcul Excel d’elaboració pròpia es 
recullen a les taules de l’apartat de resultats. En el cas dels pilars sotmesos a flexió composta 
en les dues direccions, s’ha realitzat el càlcul del moment equivalent per tal de poder utilitzar 
aquest valor en el dimensionament de l’armadura. Aquest càlculs també es recullen a les 
taules de resultats. 
 
S’han seguit les instruccions de la normativa EHE-08 per al seu dimensionament. 

A continuació es descriuen breument els procediments seguits a cadascun dels apartats, 
essent de forma detallada als articles i annexes corresponents de la EHE-08. 
 

9.2. Estratègia de durabilitat 
 
En relació a la durabilitat, la màxima relació aigua/ciment del formigó armat i pretensat per un 
ambient IIa serà de 0,60 amb un mínim contingut de ciment de 275 kg/m3 per formigó armat i 
de 300 kg/m3 per formigó pretensat. El contingut de ciment no superarà en cap cas els 400 
kg/m3. 

Vida útil nominal 50 anys. Classe general d’exposició no agressiva, nominal, humitat mitja, amb 
una corrosió d’origen diferent a la dels clorurs. Designació IIa.  

-Recobriment nominal:  
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rnom = rmín +Δr 
Δr = 0mm per a elements prefabricats amb un control intens d’execució. 
rmín =  10 mm, segons classe d’exposició IIa, tipus de ciment CEM I,  fck ≥ 40 i vida útil de 50 
anys. Per tant, 
rnom = 10 +0 = 10 mm 
 
-Altres especificacions a complir: 
Amplada de fissuració ha de ser inferior a la màxima, és a dir: Wk  ≤ Wmax = 0,3 mm sota l’acció 
de la combinació quasi-permanent de càrregues. 
Relació aigua/ciment= 0,55 i 300 kg/m3 de contingut mínim de ciment. 
Resistència mínima recomanada del formigó armat de 30 N/mm2.  
S’utilitzarà el següent formigó per a la prefabricació dels pilars: HA-40/P/20/IIa 
 

9.3. Dimensionament dels pilars: armadura longitudinal  
 
Dimensions de la secció dels pilars: h x b = 50cm x 50cm  
Suposem inicialment ɸ = 20 mm per les armadures longitudinals i ɸ = 10 mm per l’armadura 
transversal (cèrcols). 

rmec = rnom + rcerco +	ɸ = 15 + 10 +  = 35 mm → rmec = d’ = 35 mm 

Amb l’alçada del pilar (h = 500 mm) s’obté: d= h-d’= 500 – 35 = 465 mm. 
Es prenen pel dimensionament els esforços Md i Vd màxims que corresponguin a la secció més 
sol·licitada, que en el cas dels pilars serà a la seva base. 
Aleshores es dimensiona a trencament dúctil (Pla Límit IV) → xn ≤ xlím si es garanteix: 
Nd ≤ 0,5U0 → U0 = fcd · b · d = 6666,67 KN 
En tots els casos es compleix i es té: 

 Us1 = Us2 = 	  · 1 	→ 	 1,25 	  

 As1=As2=  

Comprovació de les quanties mínimes d’armadura: 

Mecànica 

í  = 0,04 ·Ac ·  0,04 · (500 ·500) mm2 · , 		 613,10 mm2 

Geomètrica 

í  = 0,004 ·Ac  0,004 · (500 ·500) mm2 1000,00 mm2, (Taula 42.3.5 “(...) referides a la 
secció total del formigó” 

 í  = í  = 500,00 mm2 

La separació entre barres serà  

S = ɸ ɸ   
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Comprovació de la separació mínima: 

La separació mínima haurà de complir Smín = màx (20 mm; ɸbarra; 1,25TMA = 1,25 · 20 = 25 
mm)  

Armadura de pell: 

d-d’ = 465 – 50= 415 mm; No compleix s ≤ 30 cm 

s = 		 1,38 → 2 espais; nbpell = (s+1) barres = 3 a banda i banda, 

 amb una separació s de: 

s = ɸ ɸ  =  210 mm 

Barres d’armadura de pell: 3ɸ10 

Comprovacions de càlcul 

Nd ≤ Nu2→3 = 0,207·U0 + Us2 – Us1 →Dom. 2 (x23 = 0,259 · d) 
Nu2→3 = 0,207·U0 + Us2 – Us1 < Nd ≤ 0,5·U0 + Us2 – Us1 = Nu3→4 →Dom. 3 (xlím = 0,617 · d) 
 
Avaluació dels axials (Us1=Us2) 
Nu2→3 = 0,207·U0 + Us2 – Us1 = 0,270·6666,67 = 1800,00 KN 
Nu3→4 = 0,5·U0 + Us2 – Us1 = 0,5 · 1800,00 = 900,00 KN 
 
Es comprova també amb la posició de la fibra neutra: 
x23 = 0,259 · 465,00 = 120,44 mm 
xlím = 0,617 · 465,00 = 286,91 mm 
Tal i com es pot comprovar a les taules de càlcul, totes les seccions pertanyen al domini 2, per 
tant l’armadura plastificarà abans que la secció trenqui i es verifica la hipòtesi de ductilitat. 

Es verifica si: Nd = Nu → │Mu│> │Md│, essent 

Nd =Nu = U0  ;   Mu = Nd · d· 1 	 	 ; 

9.4. Dimensionament dels pilars: armadura transversal  
 
Verificació: 
1. Comprovació de les bieles de compressió: 
 

 Vd (X= 0) ≤ Vu1 = k · flcd · b0 · d·  

  
flcd = 0,6 · fcd = 0,6 · 26,67= 16,00 N/mm2 
b0 = 500 mm; d= 465 mm; K= en funció del valor de σ’cd; θ= 45°; α= 90° 

σ’cd =  

Es comprova per cada cas si Vd (X= 0) ≤ Vu1 
 
2. Comprovació de l’armadura transversal necessària per afrontar les traccions a l’ànima: 
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 Vd (x=d) ≤ Vu2 = Vcu + Vsu, si es compleix només cal armadura transversal mínima. 
  

  Vcu = , 	 100 	 	 0,15 	 ·  

 ≰ , 	 / 	 	 / 0,15 	 ·	  

 ξ = 1 + 1,66  ρ1 = 	 	  = 	 	  ≤0,02 

 
 fcv= fck = 40 N/mm2 
 
 Vsu ≥ (Vd = 0) -Vcu 
 Vsu = 0,9 · As90 · fy90d · d ·senα ·(cotg α + cotg θ) 
 fy90d = fyd =  435 N/mm2 ≮	400 N/mm2, per tant fy90d =400 N/mm2 
  
Comprovació As90mín 

 

As90mín= , 	  = , 	, 	0,58 mm2/mm 

fctm = 0,3 ·  = 3,5 N/mm2 

 

Càlcul de la separació entre barres 
 
b = 500 – (4 · ɸbt + nb · θt,b + 2 · rnom) 
 
Càlcul de la separació entre estreps 
 

Vd  ≤	  St  ≤ 0,75 · d · (1+cotg α) ≤	600	mm  

 

9.5. Verificació dels pilars a E.L.U. d’inestabilitat  
  
L’estructura serà translacional. Cadascun dels pilars es verifiquen a inestabilitat considerant-los 
com a suport en mènsula, essent la longitud de vinclament la més desfavorable de  l0= 2·l 

Per saber si s’han de menysprear els efectes de segon ordre, es determina l’esveltesa inferior 
segons la formula: 

 λinf= 35 1 ,/ 3,4 1 ≯ 100 

Essent ν, l’axil adimensional o reduït de càlcul que sol·licita el suport i C un coeficient que 
depèn de la disposició d’armadures. 

 ν=	 	  
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Tal i com es pot comprovar a les taules de resultats, aquest paràmetre no compleix a cap dels 
pilars. de manera que els efectes de segon ordre no es poden menysprear. 

Per tant, es calcula una excentricitat total “etot” per tal de determinar l’armadura a través del 
mètode aproximat de flexió composta recta equivalent a la metodologia que s’ha seguit per  
determinar l’armadura a flexocompressió. De manera que el nou valor de moment flector 
serà: M = N·etot, essent N el valor de càrrega axil. Els pilars més sol·licitats a moment en 
comparació amb la sol·licitud a esforç axil, en concret els pilars 1, 2, 3 i a, han hagut de ser 
dimensionats segons vinclament.  

9.6. Verificació dels pilars a E.L.S.  de fissuració  
 
Es comprova la fissuració a compressió i a tracció de les seccions més sol·licitades sota les 
combinacions no majorades i més desfavorables de càrrega segons les fórmules que s’indiquen 
a la Instrucció de Formigó EHE-08. 

9.7 DIMENSIONAMENT I CÀLCUL DE LES MÈNSULES DELS PILARS 
 
Dimensionament de mènsules: 

A continuació es realitza el càlcul d’una mènsula tipus, prenent els esforços de càlcul més 
desfavorables per al dimensionament de l’armadura longitudinal i transversal a disposar a les 
mènsules, prenent com a model de càlcul el mètode recollit a la instrucció EHE-08. 

Mènsula tipus 

Mènsula de recolzament de biga de forjat construïda a una o a dues alçades segons el pilar. En 
el nostre cas, un mateix pilar pot contenir fins a un total de quatre mènsules. Pilars amb 
mènsules: P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21 i P22.  

Dades geomètriques: 

Amplada (b) = 0,5 m 

Profunditat (p) = 0,3 m 

Cantell total (h) = 0,50 m 

Recolzament: 

Amplada recolzament (b1)= 0,40 m 

Profunditat del recolzament (c1) = 0,25 m  

Esforços:                                                                                                                                                                                           

Fvd = 309,50 KN                                                                        Figura de la geometria de les mènsules 

Fhd = 30,95 KN 

Armadura principal: 

L’armadura principal correspon amb la necessària per a suportar la tracció que produeixen les 
càrregues Fvd i Fhd. 
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T1d = Fvd · tagθ + Fhd = 340,45 KN 

Essent: 

Cotgθ = 1; per al cas en que la mènsula es formigoni sobre el formigó endurit del pilar. 

Per tant, prenent fyd = fyk/γs = 400/1,15 = 347,82 ≤ 400N/mm2 a l’expressió T1d = Asl · fyd, la 
secció necessària a disposar com armadura longitudinal és de: 

Asl = 851,13 mm2  Armadura a disposar: 3 ø 20 →  Asl =942,48 mm2 

Armadura secundària: 

Es disposaran de cèrcols horitzontals, uniformement distribuïts per absorbir una tracció total. 

T2d = 0,20 · Fvd = 61, 90 KN 

Per tant, prenent fyd = fyk/γs = 400/1,15 = 347,82 ≤ 400N/mm2 a l’expressió T2d = Ase · fyd, la 
secció necessària a disposar com armadura transversal és de: 

Ase = 177,97 mm2  Armadura a disposar: 4 ø 8 →  Ase = 201,06 mm2 

Comprovació de nusos i bieles: 

S’ha de verificar que no es supera la tensió tangencial admissible del formigó: 

τd = , , 1,28	N/mm  →  τd ≤ 5,10  N/mm2 

Comprovació de la tensió normal de compressió d’acord amb la superfície de recolzament de 
l’element sobre la mènsula.  

Τd = , , 3,20	N/mm 	→ σadm= 0,7·fcd= 18,67 N/mm2 

13. PLÀNOLS, FITXES I TAULES DE CÀLCUL 
 
Els plànols corresponents a les estructures es troben a l’Annex de Plànols d’aquest informe. 
Les comprovacions s’adjunten a al final d’aquest document. 
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13.1 Fitxes predimensionament 
 

-Corretja de coberta 

-Jàssera peraltada 

-Biga riostra frontal (doble pendent) 

-Biga riostra frontal (tram recte) 

-Placa alveolar de forjat 

-Jàssera per al forjat 

-Biga canal 
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13.2 Comprovacions amb programa PRETEN (biga forjat i biga peraltada) 
 

-Jàssera peraltada 

-Jàssera per al forjat 
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                          D A T O S   D E   E N T R A D A  
                        ═══════════════════════════════════  
 
 
      DIMENSIONES DE LA VIGA :   
     ══════════════════════════  
 
      Luz de cálculo o separación entre apoyos (m) ........ Luz =   30.00  
      Longitud del voladizo izquierdo (m) ................. Lvi =    0.00  
      Longitud del voladizo derecho (m) ................... Lvd =    0.00  
 
 
      DEFINICION DE LAS ACCIONES :   
     ══════════════════════════════  
 
      Peso propio de la viga (Kp/m) ........................ PP =  540.00  
      Carga permanente repartida (Kp/m) .................... CP =  700.00  
      Número de cargas concentradas permanentes ... Ncp = 1 : 
      Carga nº 1 : Intensidad (Kp)  F =   1540 ,  Posición (m)  a = 15.00  
      Sobrecarga variable repartida (Kp/m) ................. SC =  160.00  
      Número de sobrecargas concentradas variables. Nsc = 0 : 
      Coeficiente de mayoración de las cargas .............. Øf =    1.50  
 
 
      CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES :    
     ═════════════════════════════════════   
 
      Hormigón :  
     ──────────── 
      Resistencia al transferir (Kp/cm²) ................. fcko =  400.00  
      Resistencia caracteristica a los 28 días (Kp/cm²) ... fck =  500.00  
      Coeficiente de minoración de resistencia ............. Øc =    1.50  
      Resistencia a tracción (Kp/cm²) .................... fctk =   28.35  
      Módulo de elasticidad (Kp/cm²) ....................... Ec =  424853  
      Retracción del hormigón (m/m) ........................ ˉr = 0.00025  
      Coeficiente de fluencia del hormigón .................. Ý =    2.00  
 
      Acero de armar :   
     ──────────────────  
      Resistencia caracteristica (Kp/cm²) ................. fyk = 5000.00  
      Coeficiente de minoración de resistncia .............. Øs =    1.15  
      Módulo de elasticidad (Kp/cm²) ....................... Es = 2100000  
      Acero de dureza natural (=0), Acero estirado en frio (=1) ..... = 0  
 
      Acero de pretensado :  
     ─────────────────────── 
      Carga unitaria de rotura (Kp/cm²) ................. fmaxk = 18600.0  
      Límite elastico al 0.2 % (Kp/cm²) .................. fykp = 16740.0  
      Módulo de elasticidad (Kp/cm²) ....................... Ep = 2000000  
      Coeficiente de equivalencia ponderado del acero ....... n =    6.00  
      Relajación del acero ...................................  =    0.08  
      Penetración de las cuñas de anclaje (mm) .............. c =    4.00  
 
      ARMADURAS PASIVAS :    
     ═════════════════════   
 
      Número de capas de la armadura pasiva básica.. NA = 2 : 



      Capa nº 1 : Profundidad (cm) =   5.00, Area de acero (cm²) =   1.58  
      Capa nº 2 : Profundidad (cm) = 195.00, Area de acero (cm²) =   1.58  
 
      Se dispondrán refuerzos de armadura pasiva , en las secciones donde  
      sean necesarios , con los siguientes recubrimientos : 
      Recubrimiento del posible refuerzo inferior (cm) ...... r =    5.00  
      Recubrimiento del posible refuerzo superior (cm) ...... r'=    5.00  
      No se consideran armaduras mínimas según EHE  
 
      ARMADURAS ACTIVAS :    
     ═════════════════════   
 
      Número de capas de la armadura activa.. NP = 7 : 
      Capa nº 1 : Prof. (cm) =  4.00 ,   5 Alambres de  1.00 cm² cada uno  
      Capa nº 2 : Prof. (cm) =  9.00 ,   3 Alambres de  1.00 cm² cada uno  
      Capa nº 3 : Prof. (cm) = 14.00 ,   1 Alambres de  1.00 cm² cada uno  
      Capa nº 4 : Prof. (cm) = 24.00 ,   1 Alambres de  1.00 cm² cada uno  
      Capa nº 5 : Prof. (cm) = 29.00 ,   1 Alambres de  1.00 cm² cada uno  
      Capa nº 6 : Prof. (cm) = 41.00 ,   1 Alambres de  1.00 cm² cada uno  
      Capa nº 7 : Prof. (cm) = 49.00 ,   1 Alambres de  1.00 cm² cada uno  
 
      GEOMETRIA DE LA SECCION :  
     ═══════════════════════════  
 
      Sección en doble T , de las siguientes dimensiones (cm) : 
      Bases : Superior Bs = 60.00 ,Inferior Bi = 60.00 ,Espes.alma = 10.00  
      Alturas : Cabeza superior H1 =  8.00  ,  Cartela superior H2 =  3.00  
                Alma H3=194.00 ,Cart.inf. H4 =  3.00 , Cab.inf. H5 =  8.00  
 
      Tramos Trapezoidales de Hormigón = 5 
 
     Tramo  Prof.Sup.   Prof.Inf.    Altura    Base Sup.  Base Inf.   Coef. 
       Nº     (cm)        (cm)        (cm)        (cm)      (cm)     Equiv. 
 
       1       0.00        8.00        8.00      60.00      60.00     1.00 
       2       8.00       11.00        3.00      60.00      10.00     1.00 
       3      11.00      205.00      194.00      10.00      10.00     1.00 
       4     205.00      208.00        3.00      10.00      60.00     1.00 
       5     208.00      216.00        8.00      60.00      60.00     1.00 
. 
 
                                R E S U L T A D O S 
                              ═══════════════════════  
 
 
   1.‐ SECCION DE HORMIGON : 
      ═══════════════════════  
 
 
   1.1 Sección bruta :  
      ───────────────── 
 
       Area de la sección (cm²) .............................. A = 3110.00  
       Distancia del c.d.g. al borde superior (cm) .......... Ys =  108.00  
       Distancia del c.d.g. al borde inferior (cm) .......... Yi =  108.00  
       Momento de inercia de la sección bruta (cm4) .......... I =18525370  
       Módulo resistente respecto borde superior (cm3) ...... Ws =  171531  



       Módulo resistente respecto borde inferior (cm3) ...... Wi =  171531  
 
 
   1.2 Sección neta :  
      ──────────────── 
 
       Area de la sección neta (cm²) ......................... A = 3112.80 
       Distancia del c.d.g. al borde superior (cm) .......... Ys =  108.34  
       Distancia del c.d.g. al borde inferior (cm) .......... Yi =  107.66  
       Momento de inercia de la sección neta (cm4) ........... I =18555020  
       Módulo resistente respecto borde superior (cm3) ...... Ws =  171259  
       Módulo resistente respecto borde inferior (cm3) ...... Wi =  172356  
 
 
   1.3 Sección homogeneizada :  
      ───────────────────────── 
 
       Area de la sección homogenea (cm²) .................... A = 3190.80  
       Distancia del c.d.g. al borde superior (cm) .......... Ys =  106.08  
       Distancia del c.d.g. al borde inferior (cm) .......... Yi =  109.92  
       Momento de inercia de la sección homogenea (cm²) ...... I =19225140  
       Módulo resistente respecto borde superior (cm²) ...... Ws =  181233  
       Módulo resistente respecto borde inferior (cm²) ...... Wi =  174901  
 
. 
   2.‐ FUERZA Y TENSION DE TESADO  
      ════════════════════════════  
 
       Tensión de tesado (kp/cm²) ........................... Õp = 13950.0  
       Area total de armadura activa (cm²) .................. At =   13.00  
       Fuerza de tesado (Kp) ................................. P =  181350  
       Profundidad de la fuerza de tesado (cm) .............. Yp =   15.69  
       Momento de la fuerza de tesado (Kp∙m) ................. M = ‐163918  
 
 
   3.‐ PERDIDAS INSTANTANEAS DE PRETENSADO  
      ═════════════════════════════════════ 
 
   3.1 Pérdidas por rozamiento :  
      ─────────────────────────── 
 
       Pérdida de tensión (Kp/cm²) ......................... DÕ1 =    0.00  
       Pérdida de fuerza (Kp) .............................. DP1 =       0  
 
   3.2 Pérdidas por penetración de cuñas : 
      ───────────────────────────────────── 
 
       Penetración de cuñas (mm) ............................. c =    4.00  
       Pérdida de tensión (Kp/cm²) ......................... DÕ2 =   80.00  
       Pérdida de fuerza  (Kp) ............................. DP2 =    1040  
 
   3.3 Pérdidas por acortamiento elástico : 
      ────────────────────────────────────── 
 
       Tensión en hormigón en c.d.g.de armaduras (Kp/cm²) .. Õcg =  125.47  
       Pérdida de tensión (Kp/cm²) ......................... DÕ3 =  798.80  
       Pérdida de fuerza  (Kp) ............................. DP3 =   10384  



 
   3.4 Pérdidas instantáneas totales : 
      ───────────────────────────────── 
 
       Pérdida instantánea de tensión (Kp/cm²) ..... DÕ1+DÕ2+DÕ3 =  878.80  
       Pérdida instantánea de fuerza (Kp) .......... DP1+DP2+DP3 =   11424  
       Porcentage de pérdidas instantáneas totales ........... % =    6.30  
 
   3.5 Valores caracteristicos del Pretensado Inicial :  
      ────────────────────────────────────────────────── 
 
       Tensión de pretensado inicial (Kp/cm²) .............. Õpo = 13071.2  
       Fuerza de pretensado inicial  (Kp) ................... Po =  169926  
       Momento de pretensado inicial (Kp∙m) ................. Mo = ‐153592  
 
 
       Los apartados 4) a 7) que siguen , se refieran a la sección de 
       máxima solicitación, la cúal se produce a 15.00 m del extremo. 
. 
 
   4.‐ PERDIDAS DIFERIDAS DE PRETENSADO   
      ══════════════════════════════════  
 
 
   4.1 Pérdidas por retracción del hormigón :   
      ────────────────────────────────────────  
 
       Retracción del hormigón .............................. ˉr = 0.00025  
       Pérdida de tensión (Kp/cm²) ......................... DÕ4 =  500.00  
       Pérdida de fuerza  (Kp) ............................. DP4 =    6500  
 
   4.2 Pérdidas por fluencia del hormigón :   
      ──────────────────────────────────────  
 
       Tensión del hormigon en cdg de armaduras (Kp/cm²) .. Õcdg =  125.47  
       Coeficiente de fluencia ............................... Ý =    2.00  
       Pérdida de tensión (Kp/cm²) ......................... DÕ5 = 1505.60  
       Pérdida de fuerza  (Kp) ............................. DP5 =   19573  
 
   4.3 Pérdidas por relajación del acero :   
      ─────────────────────────────────────  
 
       Relajación del acero .................................... =    0.08  
       Pérdida de tensión (Kp/cm²) ......................... DÕ6 =  795.10  
       Pérdida de fuerza  (Kp) ............................. DP6 =   10336  
 
   4.4 Pérdidas diferidas totales :  
      ────────────────────────────── 
 
       Pérdida diferida de tensión (Kp/cm²) ........ DÕ4+DÕ5+DÕ6 = 2800.70  
       Pérdida diferida de fuerza  (Kp) ....... DP = DP4+DP5+DP6 =   36409  
       Pérdida diferida de momento (Kp∙m) ................... DM =  ‐29885  
       Porcentage de pérdidas diferidas totales .............. % =   21.43  
 
   4.5 Valores caracteristicos del Pretensado Final :   
      ────────────────────────────────────────────────  
 



       Tensión de pretensado final (Kp/cm²) ................ Õp1 = 10270.5  
       Fuerza de pretensado final  (Kp) ..................... P1 =  133516  
       Momento de pretensado final (Kp∙m) ................... M1 = ‐123706  
. 
   5.‐ COMPROBACION TENSIONAL   
      ════════════════════════  
 
   5.1 Estado inicial :   
      ──────────────────  
 
       Estado inicial producido por el peso propio y el pretensado inicial 
       Fuerza debida al pretensado inicial (Kp) ............. Po =  169926  
       Momento debido al pretensado inicial (Kp∙m) .......... Mo = ‐153592  
       Momento debido al peso propio de la viga (Kp∙m) ..... Mpp =   60750  
       Õos = Po/A ‐ Mo/Ws + Mpp/Ws ................. =   171.52 Kp/cm² > 0  
       Õoi = Po/A + Mo/Wi ‐ Mpp/Wi .. =    ‐69.30 Kp/cm²  <  fcd =  333.33  
       Se cumple el estado límite de descompresión (D)  
 
   5.2 Estado Permanente :   
      ─────────────────────  
 
       Estado permanente = pretensado final+peso propio+cargas permanentes 
       Fuerza debida al pretensado final (Kp) ............... P1 =  133516  
       Momento debido al pretensado final (Kp∙m) ............ M1 = ‐123706  
       Momento debido al peso propio de la viga (Kp∙m) ..... Mpp =   60750  
       Momento debido al resto de las cargas permanentes ... Mcp =   90300  
       Õ1s = P1/A ‐ M1/Ws + (Mpp+Mcp)/Ws =  193.45 Kp/cm²  < fcd =  333.33  
       Õ1i = P1/A + M1/Wi ‐ (Mpp+Mcp)/Wi = ........... ‐115.25 Kp/cm²  < 0 
       NO se cumple el estado límite de descompresión (D)  
 
   5.3 Estado de servicio :  
      ────────────────────── 
 
       (Estado de servicio = Estado permanente + sobrecarga)  
       Momento debido a la sobrecaga (Kp∙m) ................ Msc =   18000  
       Õ2s = Õ1s + Msc/Ws .......... =     203.38 Kp/cm²  <  fcd =  333.33  
       Õ2i = Õ1i ‐ Msc/Wi = ..............................  ‐125.54 Kp/cm²  
       No se cumple el estado límite de fisuración controlada (FC)  
 
 
   6.‐ COMPROBACION A FISURACION :  
      ═════════════════════════════ 
 
       Momentos de fisuración admisibles M1,M2,M3 : 
 
 
       En estado límite de descompresión (Kp∙m) ............. M1 =  ‐45462  
       Tensión de compresión superior (Kp/cm²) .. = 101.55 < fcd =  333.33  
       Tensión de tracción inferior (Kp/cm²) ................... =    0.00  
 
       En estado límite de aparición de fisuras (Kp∙m) ...... M2 =    4119  
       Tensión de compresión superior (Kp/cm²) .. = 128.91 < fcd =  333.33  
       Tensión de tracción inferior (Kp/cm²) ........... =   ‐28.35 = fctk   
 
       En estado límite de fisuración controlada (Kp∙m) ..... M3 =   28910  
       Tensión de compresión superior (Kp/cm²) .. = 142.59 < fcd =  333.33  
       Tensión de tracción inferior (Kp/cm²) ............ =  ‐42.52 < fctk  



 
 
   7.‐ COMPROBACION A ROTURA :  
      ═════════════════════════  
 
 
       Contribución del hormigón :  
      ───────────────────────────── 
 
            Nc  =    121690 Kp                    Mc =   125027 Kp∙m  
 
       Deformación y tension máxima en el hormigón : 
 
            ˉc  =  0.00114                        Õc =   231.08 kp/cm² 
 
       Contribución de armadura pasiva : 
      ─────────────────────────────────── 
 
            Ns  =     ‐3939 Kp                    Ms =     8995 Kp∙m  
 
       Deformaciones y tensiones de las  2 capas de armadura pasiva : 
 
            ˉs( 1) =  0.00088                 Õs( 1) =  1854.79 kp/cm² 
            ˉs( 2) = ‐0.00892                 Õs( 2) = ‐4347.83 kp/cm² 
 
       Contribución del refuerzo pasivo : 
      ──────────────────────────────────── 
 
            Nr  =   ‐115383 Kp                    Mr =   118845 Kp∙m  
 
       Deformación y tensión en el refuerzo pasivo : 
 
            ˉr  = ‐0.00974                        Õr = ‐4347.83 kp/cm² 
 
       Contribución de armadura activa : 
      ─────────────────────────────────── 
 
            Np  =     ‐2370 Kp                    Mp =      705 Kp∙m  
 
       Deformaciones y tensiones de las  7 capas de armadura activa : 
 
       1 :  ˉpo+ˉcp = ‐0.00043     ˉp =  0.00093     Õp =   1018.25 kp/cm² 
       2 :  ˉpo+ˉcp = ‐0.00042     ˉp =  0.00068     Õp =    505.20 kp/cm² 
       3 :  ˉpo+ˉcp = ‐0.00042     ˉp =  0.00042     Õp =     ‐7.99 kp/cm² 
       4 :  ˉpo+ˉcp = ‐0.00042     ˉp = ‐0.00010     Õp =  ‐1034.76 kp/cm² 
       5 :  ˉpo+ˉcp = ‐0.00042     ˉp = ‐0.00035     Õp =  ‐1548.35 kp/cm² 
       6 :  ˉpo+ˉcp = ‐0.00042     ˉp = ‐0.00097     Õp =  ‐2781.50 kp/cm² 
       7 :  ˉpo+ˉcp = ‐0.00042     ˉp = ‐0.00139     Õp =  ‐3604.03 kp/cm² 
 
       Fibra neutra  X =    22.12 cm. ,   Curvatura =  5.157930E‐03 (1/m.) 
 
       Refuerzo de armadura pasiva (cm²) .................... As =   27.33  
       Momento de rotura (Kp∙m) ............................. Mu =  282515 
       Momento de cálculo (Kp∙m) ............................ Md =  281620 
 
 
   8.‐ COMPROBACION A CORTANTE : (En la sección de apoyo) 



      ═══════════════════════════  
 
       Esfuerzo cortante de cálculo (Kp) .................... Vd =   32655  
       Resistencia a tracción del hormigón (Kp/cm²) ....... fctm =  ‐28.35  
       Tensión de cálculo en fibra baricéntrica (Kp/cm²) ... Õxd =   42.93  
       Angulo de fisuras (°) ................................. Ú =   32.24  
       Cortante de agotamiento por compresión oblicua (Kp).. Vu1 =  190405  
       Esfuerzo cortante reducido de cálculo (Kp) .... Vrd =   36255 < Vu1  
       Esfuerzo cortante resistido por el hormigón (Kp) .....Vcu =   21573  
       Cortante a resistir por la armadura tansversal (Kp).. Vsu =   14682  
       Armadura transversal a disponer (cm²/m) .............. AÓ =    1.59  
 
. 
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                          D A T O S   D E   E N T R A D A  
                        ═══════════════════════════════════  
 
 
      DIMENSIONES DE LA VIGA :   
     ══════════════════════════  
 
      Luz de cálculo o separación entre apoyos (m) ........ Luz =   10.25  
      Longitud del voladizo izquierdo (m) ................. Lvi =    0.00  
      Longitud del voladizo derecho (m) ................... Lvd =    0.00  
 
 
      DEFINICION DE LAS ACCIONES :   
     ══════════════════════════════  
 
      Peso propio de la viga (Kp/m) ........................ PP =  937.50  
      Carga permanente repartida (Kp/m) .................... CP = 3853.50  
      Número de cargas concentradas permanentes ... Ncp = 0 : 
      Sobrecarga variable repartida (Kp/m) ................. SC = 1050.00  
      Número de sobrecargas concentradas variables. Nsc = 0 : 
      Coeficiente de mayoración de las cargas .............. Øf =    1.50  
 
 
      CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES :    
     ═════════════════════════════════════   
 
      Hormigón :  
     ──────────── 
      Resistencia al transferir (Kp/cm²) ................. fcko =  400.00  
      Resistencia caracteristica a los 28 días (Kp/cm²) ... fck =  500.00  
      Coeficiente de minoración de resistencia ............. Øc =    1.50  
      Resistencia a tracción (Kp/cm²) .................... fctk =   28.35  
      Módulo de elasticidad (Kp/cm²) ....................... Ec =  424853  
      Retracción del hormigón (m/m) ........................ ¯r = 0.00025  
      Coeficiente de fluencia del hormigón .................. Ý =    2.00  
 
      Acero de armar :   
     ──────────────────  
      Resistencia caracteristica (Kp/cm²) ................. fyk = 5000.00  
      Coeficiente de minoración de resistncia .............. Øs =    1.15  
      Módulo de elasticidad (Kp/cm²) ....................... Es = 2100000  
      Acero de dureza natural (=0), Acero estirado en frio (=1) ..... = 0  
 
      Acero de pretensado :  
     ─────────────────────── 
      Carga unitaria de rotura (Kp/cm²) ................. fmaxk = 18600.0  
      Límite elastico al 0.2 % (Kp/cm²) .................. fykp = 16740.0  
      Módulo de elasticidad (Kp/cm²) ....................... Ep = 2000000  
      Coeficiente de equivalencia ponderado del acero ....... n =    6.00  
      Relajación del acero ...................................  =    0.08  
      Penetración de las cuñas de anclaje (mm) .............. c =    4.00  
 
      ARMADURAS PASIVAS :    
     ═════════════════════   
 
      Número de capas de la armadura pasiva básica.. NA = 1 : 
      Capa nº 1 : Profundidad (cm) =   4.50, Area de acero (cm²) =   1.58  
 
      Se dispondrán refuerzos de armadura pasiva , en las secciones donde  
      sean necesarios , con los siguientes recubrimientos : 
      Recubrimiento del posible refuerzo inferior (cm) ...... r =    5.00  



      Recubrimiento del posible refuerzo superior (cm) ...... r'=    5.00  
      No se consideran armaduras mínimas según EHE  
 
      ARMADURAS ACTIVAS :    
     ═════════════════════   
 
      Número de capas de la armadura activa.. NP = 2 : 
      Capa nº 1 : Prof. (cm) =  4.50 ,   7 Alambres de  1.27 cm² cada uno  
      Capa nº 2 : Prof. (cm) =  9.00 ,   3 Alambres de  1.27 cm² cada uno  
 
      GEOMETRIA DE LA SECCION :  
     ═══════════════════════════  
 
      Sección rectangular :  Ancho (cm) =  50.00   ,  Canto (cm) =  75.00  
 
      Tramos Trapezoidales de Hormigón = 1 
 
     Tramo  Prof.Sup.   Prof.Inf.    Altura    Base Sup.  Base Inf.   Coef. 
       Nº     (cm)        (cm)        (cm)        (cm)      (cm)     Equiv. 
 
       1       0.00       75.00       75.00      50.00      50.00     1.00 
. 
 
                                R E S U L T A D O S 
                              ═══════════════════════  
 
 
   1.- SECCION DE HORMIGON : 
      ═══════════════════════  
 
 
   1.1 Sección bruta :  
      ───────────────── 
 
       Area de la sección (cm²) .............................. A = 3750.00  
       Distancia del c.d.g. al borde superior (cm) .......... Ys =   37.50  
       Distancia del c.d.g. al borde inferior (cm) .......... Yi =   37.50  
       Momento de inercia de la sección bruta (cm4) .......... I = 1757813  
       Módulo resistente respecto borde superior (cm3) ...... Ws =   46875  
       Módulo resistente respecto borde inferior (cm3) ...... Wi =   46875  
 
 
   1.2 Sección neta :  
      ──────────────── 
 
       Area de la sección neta (cm²) ......................... A = 3745.20 
       Distancia del c.d.g. al borde superior (cm) .......... Ys =   37.54  
       Distancia del c.d.g. al borde inferior (cm) .......... Yi =   37.46  
       Momento de inercia de la sección neta (cm4) ........... I = 1753635  
       Módulo resistente respecto borde superior (cm3) ...... Ws =   46717  
       Módulo resistente respecto borde inferior (cm3) ...... Wi =   46811  
 
 
   1.3 Sección homogeneizada :  
      ───────────────────────── 
 
       Area de la sección homogenea (cm²) .................... A = 3821.40  
       Distancia del c.d.g. al borde superior (cm) .......... Ys =   36.91  
       Distancia del c.d.g. al borde inferior (cm) .......... Yi =   38.09  
       Momento de inercia de la sección homogenea (cm²) ...... I = 1828947  
       Módulo resistente respecto borde superior (cm²) ...... Ws =   49557  



       Módulo resistente respecto borde inferior (cm²) ...... Wi =   48011  
 
. 
   2.- FUERZA Y TENSION DE TESADO  
      ════════════════════════════  
 
       Tensión de tesado (kp/cm²) ........................... Õp = 13950.0  
       Area total de armadura activa (cm²) .................. At =   12.70  
       Fuerza de tesado (Kp) ................................. P =  177165  
       Profundidad de la fuerza de tesado (cm) .............. Yp =    5.85  
       Momento de la fuerza de tesado (Kp·m) ................. M =  -55020  
 
 
   3.- PERDIDAS INSTANTANEAS DE PRETENSADO  
      ═════════════════════════════════════ 
 
   3.1 Pérdidas por rozamiento :  
      ─────────────────────────── 
 
       Pérdida de tensión (Kp/cm²) ......................... DÕ1 =    0.00  
       Pérdida de fuerza (Kp) .............................. DP1 =       0  
 
   3.2 Pérdidas por penetración de cuñas : 
      ───────────────────────────────────── 
 
       Penetración de cuñas (mm) ............................. c =    4.00  
       Pérdida de tensión (Kp/cm²) ......................... DÕ2 =   80.00  
       Pérdida de fuerza  (Kp) ............................. DP2 =    1016  
 
   3.3 Pérdidas por acortamiento elástico : 
      ────────────────────────────────────── 
 
       Tensión en hormigón en c.d.g.de armaduras (Kp/cm²) .. Õcg =  130.63  
       Pérdida de tensión (Kp/cm²) ......................... DÕ3 =  833.91  
       Pérdida de fuerza  (Kp) ............................. DP3 =   10591  
 
   3.4 Pérdidas instantáneas totales : 
      ───────────────────────────────── 
 
       Pérdida instantánea de tensión (Kp/cm²) ..... DÕ1+DÕ2+DÕ3 =  913.91  
       Pérdida instantánea de fuerza (Kp) .......... DP1+DP2+DP3 =   11607  
       Porcentage de pérdidas instantáneas totales ........... % =    6.55  
 
   3.5 Valores caracteristicos del Pretensado Inicial :  
      ────────────────────────────────────────────────── 
 
       Tensión de pretensado inicial (Kp/cm²) .............. Õpo = 13036.1  
       Fuerza de pretensado inicial  (Kp) ................... Po =  165558  
       Momento de pretensado inicial (Kp·m) ................. Mo =  -51416  
 
 
       Los apartados 4) a 7) que siguen , se refieran a la sección de 
       máxima solicitación, la cúal se produce a  5.13 m del extremo. 
. 
 
   4.- PERDIDAS DIFERIDAS DE PRETENSADO   
      ══════════════════════════════════  
 
 
   4.1 Pérdidas por retracción del hormigón :   
      ────────────────────────────────────────  



 
       Retracción del hormigón .............................. ¯r = 0.00025  
       Pérdida de tensión (Kp/cm²) ......................... DÕ4 =  500.00  
       Pérdida de fuerza  (Kp) ............................. DP4 =    6350  
 
   4.2 Pérdidas por fluencia del hormigón :   
      ──────────────────────────────────────  
 
       Tensión del hormigon en cdg de armaduras (Kp/cm²) .. Õcdg =  130.63  
       Coeficiente de fluencia ............................... Ý =    2.00  
       Pérdida de tensión (Kp/cm²) ......................... DÕ5 = 1567.54  
       Pérdida de fuerza  (Kp) ............................. DP5 =   19908  
 
   4.3 Pérdidas por relajación del acero :   
      ─────────────────────────────────────  
 
       Relajación del acero .................................... =    0.08  
       Pérdida de tensión (Kp/cm²) ......................... DÕ6 =  785.19  
       Pérdida de fuerza  (Kp) ............................. DP6 =    9972  
 
   4.4 Pérdidas diferidas totales :  
      ────────────────────────────── 
 
       Pérdida diferida de tensión (Kp/cm²) ........ DÕ4+DÕ5+DÕ6 = 2852.74  
       Pérdida diferida de fuerza  (Kp) ....... DP = DP4+DP5+DP6 =   36230  
       Pérdida diferida de momento (Kp·m) ................... DM =  -10434  
       Porcentage de pérdidas diferidas totales .............. % =   21.88  
 
   4.5 Valores caracteristicos del Pretensado Final :   
      ────────────────────────────────────────────────  
 
       Tensión de pretensado final (Kp/cm²) ................ Õp1 = 10183.4  
       Fuerza de pretensado final  (Kp) ..................... P1 =  129329  
       Momento de pretensado final (Kp·m) ................... M1 =  -40981  
. 
   5.- COMPROBACION TENSIONAL   
      ════════════════════════  
 
   5.1 Estado inicial :   
      ──────────────────  
 
       Estado inicial producido por el peso propio y el pretensado inicial 
       Fuerza debida al pretensado inicial (Kp) ............. Po =  165558  
       Momento debido al pretensado inicial (Kp·m) .......... Mo =  -51416  
       Momento debido al peso propio de la viga (Kp·m) ..... Mpp =   12312  
       Õos = Po/A - Mo/Ws + Mpp/Ws ................. =   171.92 Kp/cm² > 0  
       Õoi = Po/A + Mo/Wi - Mpp/Wi .. =    -89.41 Kp/cm²  <  fcd =  333.33  
       Se cumple el estado límite de descompresión (D)  
 
   5.2 Estado Permanente :   
      ─────────────────────  
 
       Estado permanente = pretensado final+peso propio+cargas permanentes 
       Fuerza debida al pretensado final (Kp) ............... P1 =  129329  
       Momento debido al pretensado final (Kp·m) ............ M1 =  -40981  
       Momento debido al peso propio de la viga (Kp·m) ..... Mpp =   12312  
       Momento debido al resto de las cargas permanentes ... Mcp =   50607  
       Õ1s = P1/A - M1/Ws + (Mpp+Mcp)/Ws =  243.50 Kp/cm²  < fcd =  333.33  
       Õ1i = P1/A + M1/Wi - (Mpp+Mcp)/Wi = ........... -182.57 Kp/cm²  < 0 
       NO se cumple el estado límite de descompresión (D)  
 



   5.3 Estado de servicio :  
      ────────────────────── 
 
       (Estado de servicio = Estado permanente + sobrecarga)  
       Momento debido a la sobrecaga (Kp·m) ................ Msc =   13789  
       Õ2s = Õ1s + Msc/Ws .......... =     271.33 Kp/cm²  <  fcd =  333.33  
       Õ2i = Õ1i - Msc/Wi = ..............................  -211.29 Kp/cm²  
      
 
 
   6.- COMPROBACION A FISURACION :  
      ═════════════════════════════ 
 
       Momentos de fisuración admisibles M1,M2,M3 : 
 
       En estado límite de descompresión (Kp·m) ............. M1 =  -22908  
       Tensión de compresión superior (Kp/cm²) .. =  88.26 < fcd =  333.33  
       Tensión de tracción inferior (Kp/cm²) ................... =    0.00  
 
       En estado límite de aparición de fisuras (Kp·m) ...... M2 =   -9298  
       Tensión de compresión superior (Kp/cm²) .. = 115.72 < fcd =  333.33  
       Tensión de tracción inferior (Kp/cm²) ........... =   -28.35 = fctk   
 
       En estado límite de fisuración controlada (Kp·m) ..... M3 =   -2492  
       Tensión de compresión superior (Kp/cm²) .. = 129.45 < fcd =  333.33  
       Tensión de tracción inferior (Kp/cm²) ............ =  -42.52 < fctk  
 
. 
 
   7.- COMPROBACION A ROTURA :  
      ═════════════════════════  
 
 
       Contribución del hormigón :  
      ───────────────────────────── 
 
            Nc  =    147335 Kp                    Mc =    46989 Kp·m  
 
       Deformación y tension máxima en el hormigón : 
 
            ¯c  =  0.00239                        Õc =   283.33 kp/cm² 
 
       Contribución de armadura pasiva : 
      ─────────────────────────────────── 
 
            Ns  =      5454 Kp                    Ms =     1800 Kp·m  
 
       Deformaciones y tensiones de las  1 capas de armadura pasiva : 
 
            ¯s( 1) =  0.00164                 Õs( 1) =  3451.63 kp/cm² 
 
       Contribución del refuerzo pasivo : 
      ──────────────────────────────────── 
 
            Nr  =   -177861 Kp                    Mr =    57805 Kp·m  
 
       Deformación y tensión en el refuerzo pasivo : 
 
            ¯r  = -0.00917                        Õr = -4347.83 kp/cm² 
 
       Contribución de armadura activa : 



      ─────────────────────────────────── 
 
            Np  =     25072 Kp                    Mp =     8113 Kp·m  
 
       Deformaciones y tensiones de las  2 capas de armadura activa : 
 
       1 :  ¯po+¯cp = -0.00043     ¯p =  0.00164     Õp =   2417.77 kp/cm² 
       2 :  ¯po+¯cp = -0.00043     ¯p =  0.00090     Õp =    939.25 kp/cm² 
 
       Fibra neutra  X =    14.45 cm. ,   Curvatura =  1.651579E-02 (1/m.) 
 
       Refuerzo de armadura pasiva (cm²) .................... As =   42.14  
       Momento de rotura (Kp·m) ............................. Mu =  115853  
       Momento de cálculo (Kp·m) ............................ Md =  115063  
 
 
   8.- COMPROBACION A CORTANTE : (En la sección de apoyo) 
      ═══════════════════════════  
 
       Esfuerzo cortante de cálculo (Kp) .................... Vd =   44903  
       Resistencia a tracción del hormigón (Kp/cm²) ....... fctm =  -28.35  
       Tensión de cálculo en fibra baricéntrica (Kp/cm²) ... Õxd =   34.49  
       Angulo de fisuras (°) ................................. Ú =   33.89  
       Cortante de agotamiento por compresión oblicua (Kp).. Vu1 =  324001  
       Esfuerzo cortante reducido de cálculo (Kp) .... Vrd =   44903 < Vu1  
       Esfuerzo cortante resistido por el hormigón (Kp) .....Vcu =   28091  
       Cortante a resistir por la armadura tansversal (Kp).. Vsu =   16812  
       Armadura transversal a disponer (cm²/m) .............. AÓ =    7.94  
 
 
 
    
          
 
 



Annex 7. Càlcul Estructural   
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13.3 Taules de resultats del càlcul del dimensionament i comprovació dels 
pilars. 
 
-Taules determinació de les accions en els pilars 
-Taules de dimensionament de l’armadura dels pilars i comprovacions a ELU i ELS 
 



Pilar 1                

Combinació  Nd (KN)  Vxd (KN)  Vyd (KN)  Mxd (KNm)  Myd (KNm) 

4  120,00  27,66  27,66  110,64  110,64 

5  120,00  27,66  16,60  110,64  110,64 

6  123,75  38,72  53,99  215,96  154,89 

7  120,00  53,99  38,72  154,89  215,96 

9  135,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

10  135,00  27,66  27,66  99,57  99,57 

12  137,25  38,72  53,99  194,36  139,40 

18  135,00  27,66  27,66  99,57  99,57 

20  137,25  38,72  53,99  194,36  139,40 

26  135,00  27,66  27,66  99,57  99,57 

28  135,00  38,72  53,99  194,36  139,40 

34  127,50  27,66  27,66  99,57  99,57 

35  127,50  27,66  16,60  59,74  99,57 

36  129,75  38,72  53,99  215,96  139,40 

37  127,50  53,99  38,72  139,40  215,96 

  Esforços màxims determinats en E.L.U del pilar 1. 

 Pilar 2             

Combinació  Nd (KN)  Vxd (KN)  Vyd (KN)  Mxd (KNm)  Myd (KNm) 

4  138,10  0,00  80,90  364,06  0,00 

5  138,10  0,00  37,34  168,03  0,00 

6  145,60  0,00  99,57  448,07  0,00 

7  138,10  0,00  87,13  392,06  0,00 

9  168,10  0,00  0,00  0,00  0,00 

10  168,10  0,00  80,90  327,65  0,00 

12  172,60  0,00  99,57  448,07  0,00 

18  168,10  0,00  80,90  327,65  0,00 

20  172,60  0,00  99,57  403,27  0,00 

26  168,10  0,00  80,90  327,65  0,00 

28  168,10  0,00  99,57  403,27  0,00 

34  153,10  0,00  80,90  327,65  0,00 

35  153,10  0,00  37,34  151,22  0,00 

36  157,60  0,00  99,57  448,07  0,00 

37  153,10  0,00  87,13  352,86  0,00 

Esforços màxims determinats en E.L.U del pilar 2. 

 

 

 

 

 



 Pilar 3             

Combinació  Nd (KN)  Vxd (KN)  Vyd (KN)  Mxd (KNm)  Myd (KNm) 

4  145,60  0,00  99,57  448,07  0,00 

5  138,10  0,00  37,34  168,03  0,00 

6  138,10  0,00  80,90  364,06  0,00 

7  138,10  0,00  87,13  392,06  0,00 

9  168,10  0,00  0,00  0,00  0,00 

10  172,60  0,00  99,57  403,27  0,00 

12  168,10  0,00  80,90  327,65  0,00 

18  172,60  0,00  99,57  403,27  0,00 

20  168,10  0,00  80,90  327,65  0,00 

26  172,60  0,00  99,57  403,27  0,00 

28  168,10  0,00  80,90  327,65  0,00 

34  157,60  0,00  99,57  403,27  0,00 

35  153,10  0,00  37,34  151,22  0,00 

36  153,10  0,00  80,90  327,65  0,00 

37  153,10  0,00  87,13  352,86  0,00 

Esforços màxims determinats en E.L.U del pilar 3. 

 Pilar 4             

Combinació  Nd (KN)  Vxd (KN)  Vyd (KN)  Mxd (KNm)  Myd (KNm) 

4  123,75  38,72  53,99  215,96  154,89 

5  120,00  27,66  16,60  66,38  110,64 

6  120,00  27,66  27,66  110,64  110,64 

7  120,00  53,99  38,72  154,89  215,96 

9  135,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

10  137,25  38,72  53,99  215,96  139,40 

12  135,00  27,66  27,66  99,57  99,57 

18  137,25  38,72  53,99  215,96  139,40 

20  135,00  27,66  27,66  99,57  99,57 

26  137,25  38,72  53,99  215,96  139,40 

28  135,00  27,66  27,66  99,57  99,57 

34  129,75  38,72  53,99  215,96  139,40 

35  127,50  27,66  16,60  59,74  99,57 

36  127,50  27,66  27,66  99,57  99,57 

37  127,50  53,99  38,72  139,40  215,96 

Esforços màxims determinats en E.L.U del pilar 4. 

 

 

 

 

 



Pilar 5                

Combinació  Nd (KN)  Vxd (KN)  Vyd (KN)  Mxd (KNm)  Myd (KNm) 

4  317,15  55,32  0,00  0,00  221,27 

5  317,15  55,32  0,00  0,00  221,27 

6  339,65  77,44  0,00  0,00  309,78 

7  317,15  88,51  0,00  0,00  354,03 

9  407,15  0,00  0,00  0,00  0,00 

10  407,15  55,32  0,00  0,00  199,14 

12  420,65  77,44  0,00  0,00  278,80 

18  407,15  55,32  0,00  0,00  199,14 

20  420,65  77,44  0,00  0,00  278,80 

26  407,15  55,32  0,00  0,00  199,14 

28  407,15  77,44  0,00  0,00  278,80 

34  362,15  55,32  0,00  0,00  199,14 

35  362,15  55,32  0,00  0,00  199,14 

36  375,65  77,44  0,00  0,00  278,80 

37  362,15  88,51  0,00  0,00  354,03 

Esforços màxims determinats en E.L.U del pilar 5. 

 Pilar 6             

Combinació  Nd (KN)  Vxd (KN)  Vyd (KN)  Mxd (KNm)  Myd (KNm) 

4  339,65  77,44  0,00  0,00  309,78 

5  317,15  55,32  0,00  0,00  221,27 

6  317,15  55,32  0,00  0,00  221,27 

7  317,15  88,51  0,00  0,00  354,03 

9  407,15  0,00  0,00  0,00  0,00 

10  420,65  77,44  0,00  0,00  278,80 

12  407,15  55,32  0,00  0,00  199,14 

18  420,65  77,44  0,00  0,00  278,80 

20  407,15  55,32  0,00  0,00  199,14 

26  420,65  77,44  0,00  0,00  278,80 

28  407,15  55,32  0,00  0,00  199,14 

34  375,65  77,44  0,00  0,00  278,80 

35  362,15  55,32  0,00  0,00  199,14 

36  362,15  55,32  0,00  0,00  199,14 

37  362,15  88,51  0,00  0,00  354,03 

Esforços màxims determinats en E.L.U del pilar 6. 

 

 

 

 

 



 Pilar 7             

Combinació  Nd (KN)  Vxd (KN)  Vyd (KN)  Mxd (KNm)  Myd (KNm) 

4  317,15  55,32  0,00  0,00  221,27 

5  317,15  55,32  0,00  0,00  221,27 

6  339,65  77,44  0,00  0,00  309,78 

7  317,15  71,91  0,00  0,00  287,65 

9  407,15  0,00  0,00  0,00  0,00 

10  407,15  55,32  0,00  0,00  199,14 

12  420,65  77,44  0,00  0,00  278,80 

18  407,15  55,32  0,00  0,00  199,14 

20  420,65  77,44  0,00  0,00  278,80 

26  407,15  55,32  0,00  0,00  199,14 

28  407,15  77,44  0,00  0,00  278,80 

34  362,15  55,32  0,00  0,00  199,14 

35  362,15  55,32  0,00  0,00  199,14 

36  375,65  77,44  0,00  0,00  278,80 

37  362,15  71,91  0,00  0,00  258,89 

Esforços màxims determinats en E.L.U del pilar 7. 

 Pilar 8             

Combinació  Nd (KN)  Vxd (KN)  Vyd (KN)  Mxd (KNm)  Myd (KNm) 

4  339,65  77,44  0,00  0,00  309,78 

5  317,15  55,32  0,00  0,00  221,27 

6  317,15  55,32  0,00  0,00  221,27 

7  317,15  71,91  0,00  0,00  287,65 

9  407,15  0,00  0,00  0,00  0,00 

10  420,65  77,44  0,00  0,00  278,80 

12  407,15  55,32  0,00  0,00  199,14 

18  420,65  77,44  0,00  0,00  278,80 

20  407,15  55,32  0,00  0,00  199,14 

26  420,65  77,44  0,00  0,00  278,80 

28  407,15  55,32  0,00  0,00  199,14 

34  375,65  77,44  0,00  0,00  278,80 

35  362,15  55,32  0,00  0,00  199,14 

36  362,15  55,32  0,00  0,00  199,14 

37  362,15  71,91  0,00  0,00  258,89 

Esforços màxims determinats en E.L.U del pilar 8. 

 

 

 

 

 



 

 Pilar 9             

Combinació  Nd (KN)  Vxd (KN)  Vyd (KN)  Mxd (KNm)  Myd (KNm) 

4  317,15  55,32  0,00  0,00  221,27 

5  317,15  55,32  0,00  0,00  221,27 

6  339,65  77,44  0,00  0,00  309,78 

7  317,15  55,32  0,00  0,00  221,27 

9  407,15  0,00  0,00  0,00  0,00 

10  407,15  55,32  0,00  0,00  199,14 

12  420,65  77,44  0,00  0,00  278,80 

18  407,15  55,32  0,00  0,00  199,14 

20  420,65  77,44  0,00  0,00  278,80 

26  407,15  55,32  0,00  0,00  199,14 

28  407,15  77,44  0,00  0,00  278,80 

34  362,15  55,32  0,00  0,00  199,14 

35  362,15  55,32  0,00  0,00  199,14 

36  375,65  77,44  0,00  0,00  278,80 

37  362,15  55,32  0,00  0,00  199,14 

Esforços màxims determinats en E.L.U del pilar 9. 

 

 Pilar 10             

Combinació  Nd (KN)  Vxd (KN)  Vyd (KN)  Mxd (KNm)  Myd (KNm) 

4  339,65  77,44  0,00  0,00  309,78 

5  317,15  55,32  0,00  0,00  221,27 

6  317,15  55,32  0,00  0,00  221,27 

7  317,15  55,32  0,00  0,00  221,27 

9  407,15  0,00  0,00  0,00  0,00 

10  420,65  77,44  0,00  0,00  278,80 

12  407,15  55,32  0,00  0,00  199,14 

18  420,65  77,44  0,00  0,00  278,80 

20  407,15  55,32  0,00  0,00  199,14 

26  420,65  77,44  0,00  0,00  278,80 

28  407,15  55,32  0,00  0,00  199,14 

34  375,65  77,44  0,00  0,00  278,80 

35  362,15  55,32  0,00  0,00  199,14 

36  362,15  55,32  0,00  0,00  199,14 

37  362,15  55,32  0,00  0,00  199,14 

Esforços màxims determinats en E.L.U del pilar 10. 

 

 

 



 Pilar 11             

Combinació  Nd (KN)  Vxd (KN)  Vyd (KN)  Mxd (KNm)  Myd (KNm) 

4  317,15  55,32  0,00  0,00  221,27 

5  317,15  55,32  0,00  0,00  221,27 

6  339,65  77,44  0,00  0,00  309,78 

7  317,15  55,32  0,00  0,00  221,27 

9  407,15  0,00  0,00  0,00  0,00 

10  407,15  55,32  0,00  0,00  199,14 

12  420,65  77,44  0,00  0,00  278,80 

18  407,15  55,32  0,00  0,00  199,14 

20  420,65  77,44  0,00  0,00  278,80 

26  407,15  55,32  0,00  0,00  199,14 

28  407,15  77,44  0,00  0,00  278,80 

34  362,15  55,32  0,00  0,00  199,14 

35  362,15  55,32  0,00  0,00  199,14 

36  375,65  77,44  0,00  0,00  278,80 

37  362,15  55,32  0,00  0,00  199,14 

Esforços màxims determinats en E.L.U del pilar 11. 

 Pilar 12             

Combinació  Nd (KN)  Vxd (KN)  Vyd (KN)  Mxd (KNm)  Myd (KNm) 

4  339,65  77,44  0,00  0,00  309,78 

5  317,15  55,32  0,00  0,00  221,27 

6  317,15  55,32  0,00  0,00  221,27 

7  317,15  55,32  0,00  0,00  221,27 

9  407,15  0,00  0,00  0,00  0,00 

10  420,65  77,44  0,00  0,00  278,80 

12  407,15  55,32  0,00  0,00  199,14 

18  420,65  77,44  0,00  0,00  278,80 

20  407,15  55,32  0,00  0,00  199,14 

26  420,65  77,44  0,00  0,00  278,80 

28  407,15  55,32  0,00  0,00  199,14 

34  375,65  77,44  0,00  0,00  278,80 

35  362,15  55,32  0,00  0,00  199,14 

36  362,15  55,32  0,00  0,00  199,14 

37  362,15  55,32  0,00  0,00  199,14 

Esforços màxims determinats en E.L.U del pilar 12. 

 

 

 

 

 



 Pilar 13             

Combinació  Nd (KN)  Vxd (KN)  Vyd (KN)  Mxd (KNm)  Myd (KNm) 

4  317,15  55,32  0,00  0,00  221,27 

5  317,15  71,91  0,00  0,00  287,65 

6  339,65  77,44  0,00  0,00  309,78 

7  317,15  55,32  0,00  0,00  221,27 

9  407,15  0,00  0,00  0,00  0,00 

10  407,15  55,32  0,00  0,00  132,76 

12  420,65  77,44  0,00  0,00  185,87 

18  407,15  55,32  0,00  0,00  132,76 

20  420,65  77,44  0,00  0,00  185,87 

26  407,15  55,32  0,00  0,00  132,76 

28  407,15  77,44  0,00  0,00  185,87 

34  362,15  55,32  0,00  0,00  132,76 

35  362,15  71,91  0,00  0,00  172,59 

36  375,65  77,44  0,00  0,00  185,87 

37  362,15  55,32  0,00  0,00  132,76 

Esforços màxims determinats en E.L.U del pilar 13. 

 

 Pilar 14             

Combinació  Nd (KN)  Vxd (KN)  Vyd (KN)  Mxd (KNm)  Myd (KNm) 

4  339,65  77,44  0,00  0,00  309,78 

5  317,15  71,91  0,00  0,00  287,65 

6  317,15  55,32  0,00  0,00  221,27 

7  317,15  55,32  0,00  0,00  221,27 

9  407,15  0,00  0,00  0,00  0,00 

10  420,65  77,44  0,00  0,00  185,87 

12  407,15  55,32  0,00  0,00  132,76 

18  420,65  77,44  0,00  0,00  185,87 

20  407,15  55,32  0,00  0,00  132,76 

26  420,65  77,44  0,00  0,00  185,87 

28  407,15  55,32  0,00  0,00  132,76 

34  375,65  77,44  0,00  0,00  185,87 

35  362,15  71,91  0,00  0,00  172,59 

36  362,15  55,32  0,00  0,00  132,76 

37  362,15  55,32  0,00  0,00  132,76 

Esforços màxims determinats en E.L.U del pilar 14. 

 

 

 

 



 

 

 Pilar 15             

Combinació  Nd (KN)  Vxd (KN)  Vyd (KN)  Mxd (KNm)  Myd (KNm) 

4  810,66  55,32  0,00  0,00  221,27 

5  810,66  88,51  0,00  0,00  354,03 

6  821,91  77,44  0,00  0,00  309,78 

7  818,16  55,32  0,00  0,00  221,27 

9  971,91  0,00  0,00  0,00  239,19 

10  998,16  55,32  0,00  0,00  302,02 

12  1004,91  77,44  0,00  0,00  302,02 

18  840,66  55,32  0,00  0,00  257,02 

20  847,41  77,44  0,00  0,00  257,02 

26  953,16  55,32  0,00  0,00  309,52 

28  957,66  77,44  0,00  0,00  309,52 

34  1013,16  55,32  0,00  0,00  317,02 

35  1013,16  88,51  0,00  0,00  317,02 

36  1019,91  77,44  0,00  0,00  317,02 

37  1017,66  55,32  0,00  0,00  317,02 

Esforços màxims determinats en E.L.U del pilar 15. 

 

 Pilar 16             

Combinació  Nd (KN)  Vxd (KN)  Vyd (KN)  Mxd (KNm)  Myd (KNm) 

4  1411,30  0,00  0,00  0,00  0,00 

5  1396,30  0,00  0,00  0,00  0,00 

6  1418,80  0,00  0,00  0,00  0,00 

7  1411,30  0,00  0,00  0,00  0,00 

9  1718,80  0,00  0,00  0,00  52,50 

10  1780,30  0,00  0,00  0,00  275,85 

12  1784,80  0,00  0,00  0,00  275,85 

18  1465,30  0,00  0,00  0,00  260,85 

20  1469,80  0,00  0,00  0,00  260,85 

26  1690,30  0,00  0,00  0,00  311,62 

28  1690,30  0,00  0,00  0,00  311,62 

34  1810,30  0,00  0,00  0,00  305,85 

35  1801,30  0,00  0,00  0,00  305,85 

36  1814,80  0,00  0,00  0,00  305,85 

37  1810,30  0,00  0,00  0,00  305,85 

Esforços màxims determinats en E.L.U del pilar 16. 

 

 



 Pilar 17             

Combinació  Nd (KN)  Vxd (KN)  Vyd (KN)  Mxd (KNm)  Myd (KNm) 

4  1102,22  23,72  27,11  121,98  106,73 

5  1087,22  33,07  23,72  106,73  148,81 

6  1095,62  16,94  27,11  121,98  76,23 

7  1103,12  16,94  10,16  45,74  76,23 

9  1327,22  0,00  0,00  0,00  347,91 

10  1396,22  23,72  27,11  65,05  403,94 

12  1392,26  16,94  27,11  65,05  387,67 

18  1126,22  16,94  27,11  65,05  297,67 

20  1122,26  16,94  27,11  65,05  297,67 

26  1306,22  23,72  27,11  65,05  397,94 

28  1306,76  16,94  27,11  65,05  381,67 

34  1411,22  23,72  27,11  65,05  418,94 

35  1402,22  33,07  23,72  56,92  441,38 

36  1407,26  16,94  27,11  65,05  402,67 

37  1411,76  16,94  10,16  24,40  402,67 

Esforços màxims determinats en E.L.U del pilar 17. 

 

 Pilar 18             

Combinació  Nd (KN)  Vxd (KN)  Vyd (KN)  Mxd (KNm)  Myd (KNm) 

4  513,73  77,44  27,67  110,68  309,78 

5  501,58  66,93  19,85  79,38  267,74 

6  501,58  55,32  14,18  56,70  221,27 

7  509,98  55,32  8,51  34,02  221,27 

9  610,33  0,00  0,00  0,00  120,72 

10  621,37  77,44  27,67  110,68  185,87 

12  614,08  55,32  14,18  56,70  148,38 

18  538,87  77,44  27,67  110,68  185,87 

20  531,58  55,32  14,18  56,70  133,38 

26  606,37  77,44  27,67  110,68  185,87 

28  604,12  55,32  14,18  56,70  164,88 

34  636,37  77,44  27,67  110,68  185,87 

35  629,08  66,93  19,85  79,38  163,38 

36  629,08  55,32  14,18  56,70  163,38 

37  634,12  55,32  8,51  34,02  163,38 

Esforços màxims determinats en E.L.U del pilar 18. 

 

 

 

 



 Pilar 19             

Combinació  Nd (KN)  Vxd (KN)  Vyd (KN)  Mxd (KNm)  Myd (KNm) 

4  629,64  27,66  27,66  110,64  110,64 

5  637,14  66,38  38,72  154,89  265,52 

6  637,14  38,72  53,99  215,96  154,89 

7  629,64  27,66  16,60  66,38  110,64 

9  775,89  0,00  0,00  0,00  233,19 

10  817,14  27,66  27,66  110,64  275,85 

12  821,64  38,72  53,99  215,96  275,85 

18  644,64  27,66  27,66  110,64  215,85 

20  649,14  38,72  53,99  215,96  215,85 

26  757,14  27,66  27,66  110,64  268,35 

28  757,14  38,72  53,99  215,96  268,35 

34  824,64  27,66  27,66  110,64  306,82 

35  829,14  66,38  38,72  154,89  306,82 

36  829,14  38,72  53,99  215,96  306,82 

37  824,64  27,66  16,60  66,38  306,82 

Esforços màxims determinats en E.L.U del pilar 19. 

 

 Pilar 20             

Combinació  Nd (KN)  Vxd (KN)  Vyd (KN)  Mxd (KNm)  Myd (KNm) 

4  1212,18  0,00  71,91  287,65  0,00 

5  1212,18  0,00  77,44  309,78  0,00 

6  1212,18  0,00  88,51  354,03  0,00 

7  1197,18  0,00  33,19  132,76  0,00 

9  1489,68  0,00  0,00  0,00  52,50 

10  1581,18  0,00  71,91  172,59  275,85 

12  1581,18  0,00  88,51  212,42  275,85 

18  1236,18  0,00  71,91  172,59  230,85 

20  1236,18  0,00  88,51  212,42  230,85 

26  1461,18  0,00  71,91  172,59  283,35 

28  1452,18  0,00  88,51  212,42  283,35 

34  1596,18  0,00  71,91  172,59  327,07 

35  1596,18  0,00  77,44  185,87  327,07 

36  1596,18  0,00  88,51  212,42  327,07 

37  1587,18  0,00  33,19  79,66  327,07 

Esforços màxims determinats en E.L.U del pilar 20. 

 

 

 

 



 Pilar 21             

Combinació  Nd (KN)  Vxd (KN)  Vyd (KN)  Mxd (KNm)  Myd (KNm) 

4  895,60  18,88  53,99  215,96  75,51 

5  904,00  21,57  38,72  154,89  86,30 

6  896,50  13,48  44,25  177,02  53,93 

7  888,10  13,48  16,60  66,38  53,93 

9  1113,10  0,00  0,00  0,00  341,91 

10  1192,60  18,88  53,99  129,58  392,32 

12  1193,14  13,48  44,25  106,21  379,38 

18  907,60  18,88  53,99  129,58  287,32 

20  908,14  13,48  44,25  106,21  274,38 

26  1087,60  18,88  53,99  129,58  371,32 

28  1083,10  13,48  44,25  106,21  358,38 

34  1200,10  18,88  53,99  129,58  387,34 

35  1205,14  21,57  38,72  92,93  387,34 

36  1200,64  13,48  44,25  106,21  387,34 

37  1195,60  13,48  16,60  39,83  387,34 

Esforços màxims determinats en E.L.U del pilar 21. 

 

 Pilar 22             

Combinació  Nd (KN)  Vxd (KN)  Vyd (KN)  Mxd (KNm)  Myd (KNm) 

4  298,68  19,85  27,67  40,68  40,68 

5  298,68  27,67  19,85  56,72  56,72 

6  290,28  14,18  14,18  29,06  29,06 

7  290,28  14,18  8,51  29,06  29,06 

9  384,03  0,00  0,00  0,00  114,72 

10  407,82  19,85  27,67  40,68  148,38 

12  402,78  14,18  14,18  29,06  148,38 

18  310,32  19,85  27,67  40,68  118,38 

20  305,28  14,18  14,18  29,06  118,38 

26  377,82  19,85  27,67  40,68  149,88 

28  372,78  14,18  14,18  29,06  149,88 

34  415,32  19,85  27,67  40,68  153,40 

35  415,32  27,67  19,85  56,72  153,40 

36  410,28  14,18  14,18  29,06  153,40 

37  410,28  14,18  8,51  29,06  153,40 

Esforços màxims determinats en E.L.U del pilar 22. 

 

 

 

 



   νd (KN)  β  ey (m)  ex (m)  e'y (m)  Md (KNm) 

Pilar 1  0,02  0,50  1,57  1,57  2,36  323,94 

Pilar 4  0,02  0,50  1,57  1,57  2,36  323,94 

Pilar 17  0,21  0,80  0,09  0,29  0,32  454,76 

Pilar 18  0,10  0,60  0,19  0,54  0,52  296,55 

Pilar 19  0,12  0,70  0,26  0,37  0,52  430,73 

Pilar 20  0,24  0,70  0,22  0,20  0,37  582,98 

Pilar 21  0,18  0,80  0,21  0,37  0,50  525,83 

Pilar 22  0,06  0,60  0,16  0,43  0,42  148,76 

Moments equivalents de flexocompressió esviada utilitzats pel càlcul de l’armat. 

Pilar 
ELS Poc probable  ELS Quasipermanents 

Nd (KN)  Md (KNm)  Nd (KN)  Md (KNm) 

1  137,25  215,96  92,11  64,79 

2  168,10  298,72  108,30  89,61 

3  168,10  298,72  108,30  89,61 

4  135,00  215,96  92,11  64,79 

5  420,65  236,02  254,28  70,81 

6  420,65  236,02  303,93  70,81 

7  420,65  206,52  254,28  61,96 

8  420,65  206,52  252,93  61,96 

9  420,65  206,52  254,28  61,96 

10  420,65  206,52  252,93  61,96 

11  420,65  206,52  254,28  61,96 

12  420,65  206,52  254,28  61,96 

13  420,65  206,52  303,93  61,96 

14  420,65  206,52  303,93  61,96 

15  1019,91  236,02  640,46  147,40 

16  1810,30  224,56  1113,80  275,00 

17  1411,76  320,24  868,10  144,29 

18  634,12  197,70  396,34  59,31 

19  824,64  298,93  504,80  80,37 

20  1587,18  401,47  963,60  172,73 

21  1195,60  364,01  718,75  161,65 

22  415,32  103,77  238,93  52,19 

   Esforços màxims  de càlcul dels pilars en E.L.S. per a les combinacions Poc Probable i Quasipermanent. 

 



Resultats dels càlculs  de l’armadura longitudinal dels pilars a flexocompressió sota els esforços màxims de combinació d’ E.L.U permanent o transitòria. 

 

 

 

 

Pilar   Nd (KN)  Md (KNm)  Cas 2
Us1=Us2 
(KN) 

As=As' 
(mm2) 

Asmín 
(mm2) 

φbarra 
(mm)  nb 

Sep. b 
(mm)  nbpell

Sep. bpell 
(mm)  Domini  Xn (mm)  Nu (KN)  Us1=Us2 (KN)  Mu (KN/m) Md (KNm)  Mu> Md 

lbneta 
(mm) 

1  137,25  362,34  Cas 2 733,47  1686,97  613,10  20,00  6,00 66,00  4  123,33  2  11,97  137,25  819,55  402,45  362,34  Es compleix  447,48 

2  168,10  516,76  Cas 2 1060,90  2440,06  613,10  20,00  8,00 59,71  3  195,00  2  14,66  168,10  1092,73  532,77  516,76  Es compleix  485,44 

3  168,10  516,76  Cas 2 1060,90  2440,06  613,10  20,00  8,00 41,43  3  195,00  2  14,66  168,10  1092,73  532,77  516,76  Es compleix  485,44 

4  137,25  362,34  Cas 2 733,47  1686,97  613,10  20,00  6,00 66,00  4  123,33  2  11,97  137,25  819,55  402,45  362,34  Es compleix  447,48 

5  420,65  354,03  Cas 2 576,11  1325,04  613,10  20,00  5,00 87,50  3  195,00  2  36,68  420,65  682,95  406,32  354,03  Es compleix  421,77 

6  420,65  354,03  Cas 2 576,11  1325,04  613,10  20,00  5,00 87,50  3  195,00  2  36,68  420,65  682,95  406,32  354,03  Es compleix  421,77 

7  420,65  309,78  Cas 2 477,76  1098,86  613,10  20,00  4,00 123,33  3  195,00  2  36,68  420,65  546,36  344,85  309,78  Es compleix  437,22 

8  420,65  309,78  Cas 2 477,76  1098,86  613,10  20,00  4,00 123,33  3  195,00  2  36,68  420,65  546,36  344,85  309,78  Es compleix  437,22 

9  420,65  309,78  Cas 2 477,76  1098,86  613,10  20,00  4,00 123,33  3  195,00  2  36,68  420,65  546,36  344,85  309,78  Es compleix  437,22 

10  420,65  309,78  Cas 2 477,76  1098,86  613,10  20,00  4,00 123,33  3  195,00  2  36,68  420,65  546,36  344,85  309,78  Es compleix  437,22 

11  420,65  309,78  Cas 2 477,76  1098,86  613,10  20,00  4,00 123,33  3  195,00  2  36,68  420,65  546,36  344,85  309,78  Es compleix  437,22 

12  420,65  309,78  Cas 2 477,76  1098,86  613,10  20,00  4,00 123,33  3  195,00  2  36,68  420,65  546,36  344,85  309,78  Es compleix  437,22 

13  420,65  309,78  Cas 2 477,76  1098,86  613,10  20,00  4,00 123,33  3  195,00  2  36,68  420,65  546,36  344,85  309,78  Es compleix  437,22 

14  420,65  309,78  Cas 2 477,76  1098,86  613,10  20,00  4,00 123,33  3  195,00  2  36,68  420,65  546,36  344,85  309,78  Es compleix  437,22 

15  1019,91  309,82  Cas 2 225,15  517,83  613,10  16,00  4,00 128,67  3  195,00  2  88,92  1019,91 349,67  376,05  309,82  Es compleix  321,94 

16  1810,30  311,62  Cas 2 ‐19,03  ‐43,77  613,10  12,00  6,00 75,60  3  195,00  3  157,84  1810,30 295,04  471,05  311,62  Es compleix  ‐32,25 

17  1411,76  454,76  Cas 2 412,10  947,82  613,10  12,00  8,00 50,57  4  123,33  3  123,09  1411,76 393,38  460,45  454,76  Es compleix  523,79 

18  634,12  296,55  Cas 2 351,96  809,51  613,10  16,00  5,00 92,50  3  195,00  2  55,29  634,12  437,09  341,20  296,55  Es compleix  402,62 

19  829,14  430,73  Cas 2 568,25  1306,98  613,10  16,00  7,00 56,33  4  123,33  2  72,29  829,14  611,93  458,68  430,73  Es compleix  638,43 

20  1596,18  582,98  Cas 2 641,67  1475,83  613,10  16,00  6,00 70,80  3  195,00  3  139,17  1596,18 524,51  546,22  582,98  Es compleix  611,68 

21  1205,14  525,83  Cas 2 638,33  1468,17  613,10  16,00  8,00 46,00  4  123,33  2  105,07  1205,14 699,35  565,34  525,83  Es compleix  456,38 

22  415,32  148,76  Cas 2 122,45  281,63  613,10  12,00  6,00 75,60  4  128,67  2  36,21  415,32  295,04  230,58  148,76  Es compleix  166,67 



Pilar   h pilar (m) ѰB (cap pilar)  Factor long. α   Esveltes λ  λ si α= 2  Nd (KN)  ν  Md (KNm) e2 = ee(m)  λinf    λinf  ≤ 100  is2 (m2)  β  ea (m)  etot (m)  e (m) 

1  8,00  0,11  1,02  54,61  96,21  137,25  0,02  362,34  2,64  113,94  No es compleix  0,03375  1,5  0,28  2,92  3,64 

2  9,00  0,10  1,02  61,29  120,26  168,10  0,03  516,76  3,07  112,12  No es compleix  0,03375  3  0,41  3,48  4,20 

3  9,00  0,10  1,02  61,29  120,26  168,10  0,03  516,76  3,07  112,12  No es compleix  0,03375  3  0,41  3,48  4,20 

4  8,00  0,11  1,02  54,61  106,90  137,25  0,02  362,34  2,64  111,06  No es compleix  0,03375  1,5  0,28  2,92  3,64 

5  8,00  0,11  1,02  54,61  106,90  420,65  0,06  354,03  0,84  77,38  Es compleix  0,03375  1  0,26  1,10  1,82 

6  8,00  0,11  1,02  54,61  106,90  420,65  0,06  354,03  0,84  77,38  Es compleix  0,03375  1  0,26  1,10  1,82 

7  8,00  0,11  1,02  54,61  106,90  420,65  0,06  309,78  0,74  78,60  Es compleix  0,03375  1  0,26  1,00  1,71 

8  8,00  0,11  1,02  54,61  106,90  420,65  0,06  309,78  0,74  78,60  Es compleix  0,03375  1  0,26  1,00  1,71 

9  8,00  0,11  1,02  54,61  106,90  420,65  0,06  309,78  0,74  78,60  Es compleix  0,03375  1  0,26  1,00  1,71 

10  8,00  0,11  1,02  54,61  106,90  420,65  0,06  309,78  0,74  78,60  Es compleix  0,03375  1  0,26  1,00  1,71 

11  8,00  0,11  1,02  54,61  106,90  420,65  0,06  309,78  0,74  78,60  Es compleix  0,03375  1  0,26  1,00  1,71 

12  8,00  0,11  1,02  54,61  106,90  420,65  0,06  309,78  0,74  78,60  Es compleix  0,03375  1  0,26  1,00  1,71 

13  8,00  0,11  1,02  54,61  106,90  420,65  0,06  309,78  0,74  78,60  Es compleix  0,03375  1  0,26  1,00  1,71 

14  8,00  0,11  1,02  54,61  106,90  420,65  0,06  309,78  0,74  78,60  Es compleix  0,03375  1  0,26  1,00  1,71 

15  8,00  0,11  1,02  54,61  106,90  1019,91  0,15  309,82  0,30  58,65  Es compleix  0,03375  1  0,25  0,55  1,27 

16  9,00  0,10  1,02  61,29  120,26  1810,30  0,27  311,62  0,17  50,91  Es compleix  0,03375  1  0,30  0,47  1,19 

17  9,00  0,10  1,02  61,29  120,26  1411,76  0,21  454,76  0,32  44,93  Es compleix  0,03375  1  0,32  0,64  1,35 

18  8,00  0,11  1,02  54,61  106,90  634,12  0,10  296,55  0,47  62,43  Es compleix  0,03375  1  0,26  0,72  1,44 

19  8,00  0,11  1,02  54,61  106,90  829,14  0,12  430,73  0,52  53,67  Es compleix  0,03375  1  0,26  0,78  1,49 

20  8,00  0,11  1,02  54,61  106,90  1596,18  0,24  582,98  0,37  45,11  Es compleix  0,03375  3  0,31  0,67  1,39 

21  8,00  0,11  1,02  54,61  106,90  1205,14  0,18  525,83  0,44  45,83  Es compleix  0,03375  1  0,25  0,69  1,41 

22  4,10  0,22  1,04  28,52  54,79  415,32  0,06  148,76  0,36  81,04  Es compleix  0,03375  1  0,07  0,42  1,14 

Comprovació a E.L.U. d’inestabilitat sota els esforços màxims de combinació d’ E.L.U permanent o transitòria. 

 

 

 



  
As=As' 
(mm2)  Vd (KN)  Vu1 (KN) 

σ'cd 
(N/mm2)  k  Vd <Vu1   ρl<0,02 

Vcu = 
Vu2(KN)  Vu2mín (KN) 

Vcu = Vu2 
(KN)  Vd < Vu2    1/5 Vu1 (KN) 

Pilar 1  1884,96 53,99  1860,00  ‐2,73  1,00  Es compleix  0,01  147,69  157,25  157,25  Es compleix  372,00 

Pilar 2  2513,27 99,57  1860,00  ‐3,70  1,00  Es compleix  0,01  162,56  157,25  162,56  Es compleix  372,00 

Pilar 3  2513,27 99,57  1860,00  ‐3,70  1,00  Es compleix  0,01  162,56  157,25  162,56  Es compleix  372,00 

Pilar 4  1884,96 53,99  1860,00  ‐2,73  1,00  Es compleix  0,01  147,69  157,25  157,25  Es compleix  372,00 

Pilar 5  1570,80 88,51  1860,00  ‐1,05  1,00  Es compleix  0,01  138,98  157,25  157,25  Es compleix  372,00 

Pilar 6  1570,80 88,51  1860,00  ‐1,05  1,00  Es compleix  0,01  138,98  157,25  157,25  Es compleix  372,00 

Pilar 7  1256,64 77,44  1860,00  ‐0,50  1,00  Es compleix  0,01  129,02  157,25  157,25  Es compleix  372,00 

Pilar 8  1256,64 77,44  1860,00  ‐0,50  1,00  Es compleix  0,01  129,02  157,25  157,25  Es compleix  372,00 

Pilar 9  1256,64 77,44  1860,00  ‐0,50  1,00  Es compleix  0,01  129,02  157,25  157,25  Es compleix  372,00 

Pilar 10  1256,64 77,44  1860,00  ‐0,50  1,00  Es compleix  0,01  129,02  157,25  157,25  Es compleix  372,00 

Pilar 11  1256,64 77,44  1860,00  ‐0,50  1,00  Es compleix  0,01  129,02  157,25  157,25  Es compleix  372,00 

Pilar 12  1256,64 77,44  1860,00  ‐0,50  1,00  Es compleix  0,01  129,02  157,25  157,25  Es compleix  372,00 

Pilar 13  1256,64 77,44  1860,00  ‐0,50  1,00  Es compleix  0,01  129,02  157,25  157,25  Es compleix  372,00 

Pilar 14  1256,64 77,44  1860,00  ‐0,50  1,00  Es compleix  0,01  129,02  157,25  157,25  Es compleix  372,00 

Pilar 15  804,25 77,44  2047,00  2,68  1,10  Es compleix  0,00  204,68  250,75  250,75  Es compleix  409,40 

Pilar 16  678,58 0,00  2282,76  6,06  1,23  Es compleix  0,00  316,44  368,63  316,44  Es compleix  456,55 

Pilar 17  904,78 33,07  1860,00  4,07  1,00  Es compleix  0,00  115,64  157,25  115,64  Es compleix  372,00 

Pilar 18  1005,31 77,44  1860,00  0,79  1,00  Es compleix  0,00  119,77  157,25  119,77  Es compleix  372,00 

Pilar 19  1407,43 66,38  1860,00  0,87  1,00  Es compleix  0,01  133,99  157,25  133,99  Es compleix  372,00 

Pilar 20  1206,37 88,51  2159,00  4,29  1,16  Es compleix  0,01  276,78  306,75  276,78  Es compleix  431,80 

Pilar 21  1608,50 53,99  2001,12  2,02  1,08  Es compleix  0,01  210,64  227,81  210,64  Es compleix  400,22 

Pilar 22  678,58 27,67  1860,00  0,48  1,00  Es compleix  0,00  105,07  157,25  157,25  Es compleix  372,00 

                 Resultats dels càlculs  de l’armadura transversal dels pilars sota els esforços màxims de combinació d’ E.L.U permanent o transitòria. 

 

 



Pilar 
As=As' 
(mm2)  ρ1 = ρ2  Xfis (mm)  Ifis (mm4)  Mk (poc prob.) KNm  σc  (KN/m2)  0,6*fck >σc  (KN/m2) 

1  1884,96  0,01  111,85  1869694476,59  215,96  12919,65  No fisura  

2  2513,27  0,01  123,27  2403154396,89  298,72  15322,55  No fisura  

3  2513,27  0,01  123,27  2403154396,89  298,72  15322,55  No fisura  

4  1884,96  0,01  111,85  1869694476,59  215,96  12919,65  No fisura  

5  1570,80  0,01  117,92  1528040201,64  236,02  18214,04  No fisura  

6  1570,80  0,01  117,92  1528040201,64  236,02  18214,04  No fisura  

7  1256,64  0,01  111,85  1246462984,40  206,52  18532,28  No fisura  

8  1256,64  0,01  111,85  1246462984,40  206,52  18532,28  No fisura  

9  1256,64  0,01  111,85  1246462984,40  206,52  18532,28  No fisura  

10  1256,64  0,01  111,85  1246462984,40  206,52  18532,28  No fisura  

11  1256,64  0,01  111,85  1246462984,40  206,52  18532,28  No fisura  

12  1256,64  0,01  111,85  1246462984,40  206,52  18532,28  No fisura  

13  1256,64  0,01  111,85  1246462984,40  206,52  18532,28  No fisura  

14  1256,64  0,01  111,85  1246462984,40  206,52  18532,28  No fisura  

15  3436,12  0,01  136,03  3152959447,20  236,02  10182,78  No fisura  

16  5629,73  0,02  141,53  5074665133,33  224,56  6262,68  No fisura  

17  3436,12  0,01  141,53  3097329793,29  320,24  14632,75  No fisura  

18  1570,80  0,01  122,31  1506599911,31  197,70  16050,18  No fisura  

19  1884,96  0,01  136,03  1729623468,18  298,93  23509,53  No fisura  

20  3436,12  0,01  141,53  3097329793,29  401,47  18344,46  No fisura  

21  3436,12  0,01  136,03  3152959447,20  364,01  15704,53  No fisura  

22  678,58  0,00  88,75  724486383,23  103,77  12711,26  No fisura  

              Comprovació a E.L.S. de fissuració per compressió  sota els esforços màxims de la combinació poc probable o transitòria. 

 

 



Pilar  s = sep.long. (mm) 
As=As' 
(mm2) 

φ barra 
tracció (mm)  Sm (mm)  σs (N/mm2) 

Mk (quasiperm.) 
KNm  σsr / σs  εsm  0,4*(σs/Es)  Wk (mm)  Comprovació 

1  66,00  1884,96  20  109,51  291,9840852  64,79  1,24  0,0003  0,0006  0,1087201  No fisura  

2  59,71  2513,27  20  91,68  313,0228393  89,61  0,90  0,0009  0,0006  0,1457312  No fisura  

3  41,43  2513,27  20  88,02  313,0228393  89,61  0,90  0,0009  0,0006  0,1399179  No fisura  

4  66,00  1884,96  20  109,51  291,9840852  64,79  1,24  0,0003  0,0006  0,1087201  No fisura  

5  87,50  1570,80  20  127,08  389,6239442  70,81  1,14  0,0007  0,0008  0,1683422  No fisura  

6  87,50  1570,80  20  127,08  389,6239442  70,81  1,14  0,0007  0,0008  0,1683422  No fisura  

7  123,33  1256,64  20  154,14  418,8296304  61,96  1,30  0,0003  0,0008  0,2194964  No fisura  

8  123,33  1256,64  20  154,14  418,8296304  61,96  1,30  0,0003  0,0008  0,2194964  No fisura  

9  123,33  1256,64  20  154,14  418,8296304  61,96  1,30  0,0003  0,0008  0,2194964  No fisura  

10  123,33  1256,64  20  154,14  418,8296304  61,96  1,30  0,0003  0,0008  0,2194964  No fisura  

11  123,33  1256,64  20  154,14  418,8296304  61,96  1,30  0,0003  0,0008  0,2194964  No fisura  

12  123,33  1256,64  20  154,14  418,8296304  61,96  1,30  0,0003  0,0008  0,2194964  No fisura  

13  123,33  1256,64  20  154,14  418,8296304  61,96  1,30  0,0003  0,0008  0,2194964  No fisura  

14  123,33  1256,64  20  154,14  418,8296304  61,96  1,30  0,0003  0,0008  0,2194964  No fisura  

15  45,83  3436,12  25  84,64  391,1954024  147,40  0,55  0,0017  0,0008  0,239562  No fisura  

16  37,67  5629,73  32  73,06  453,0292279  275,00  0,29  0,0022  0,0009  0,269305  No fisura  

17  45,83  3436,12  25  84,64  389,4553839  144,29  0,56  0,0016  0,0008  0,2366814  No fisura  

18  102,79  1570,80  20  130,14  330,542957  59,31  1,36  0,0001  0,0007  0,0295898  No fisura  

19  80,68  1884,96  20  112,45  388,8053524  80,37  1,00  0,0010  0,0008  0,1856072  No fisura  

20  45,83  3436,12  25  84,64  466,2002594  172,73  0,47  0,0021  0,0009  0,2990564  No fisura  

21  45,83  3436,12  25  84,64  429,0133874  161,65  0,50  0,0019  0,0009  0,2704612  No fisura  

22  75,60  678,58  12  155,64  613,204789  52,19  1,54  ‐0,0006  0,0012  ‐0,151718  No fisura  

       Comprovació a E.L.S. de fissuració per tracció  sota els esforços màxims de la combinació quasipermanent. 

 

 



Pilar  φbarra (mm)  nb  Sep. b (mm)  Smín  nbpell Sep. bpell (mm)  Domini  Xn (mm)  Nu (KN) 
Us1=Us2 
(KN)  Mu (KN/m)  Md (KNm)  Mu> Md 

lbneta 
(mm) 

As=As' 
(mm2) 

15  25,00  7  45,83  Es compleix  3  195,00  2,00  88,92  1019,91  1493,96  890,98  354,03  Es compleix  108,24  3436,12 

16  32,00  7  37,67  Es compleix  3  195,00  3,00  157,84  1810,30  2447,71  1439,75  427,98  Es compleix  48,93  5629,73 

17  25,00  7  45,83  Es compleix  4  123,33  3,00  123,09  1411,76  1493,96  955,71  332,94  Es compleix  47,32  3436,12 

20  25,00  7  45,83  Es compleix  3  195,00  3,00  139,17  1596,18  1493,96  982,47  463,11  Es compleix  125,60  3436,12 

21  25,00  7  45,83  Es compleix  4  123,33  2,00  105,07  1205,14  1493,96  922,92  361,79  Es compleix  91,63  3436,12 

Recàlcul de l’armadura longitudinal dels pilars 15, 16, 17, 20 i 21 per a que compleixin una amplada de fissura w<0,3 mm. 
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1. MEMÒRIA DE CÀLCUL 
 
Aquest document conté el càlcul de la fonamentació de l’edificació que es pretén construir. 

2. TIPUS DE FONAMENTACIÓ A EXECUTAR 
 
Seguint les recomanacions de l’estudi geològic i geotècnic del que s’ha pogut disposar i en el 
qual es recomana l’execució d’una fonamentació profunda en lloc d’una superficial, com serien 
el cas de les sabates aïllades, la fonamentació serà a base de pilots.  

La fonamentació a base de pilots es necessària degut, principalment, a que els assentaments 
previstos amb sabates superarien el màxim permès ( > 2,54 cm) encara que les dimensions de 
la sabata fossin prou grans (fins a 3 m de costat ) i, degut també però amb un grau de 
rellevància inferior, a que els 6,00 primers metres de terreny en fondària presenten una 
resistència menyspreable. Així doncs, l’opció de sabates continues també es descarta perquè 
es preveu que les condicions de càrrega i els assentaments no es complirien a menys de 6,00 m 
de fondària ja que en cas contrari els assentaments serien també inadmissibles. 

Tal i com es pot comprovar a l’annex geotècnic, el terreny està compost de sorres amb indicis 
de llim i de grava fina que comencen a partir dels 0,80-2,40 m de fondària des de la superfície 
fins a, com a mínim, els 11,00 m de fondària. L’assaig de caracterització geotècnica “Assaig de 
Penetració Dinàmica Superpesada (DPSH) (UNE 103.801.94)” indica que la resistència dels 6,00 
primers metres és menyspreable, de manera que ha de ser a partir d’aquesta fondària quan es 
pot començar a considerar la resistència a fust i en punta del terreny.  

La resistència per fust d’aquets materials segons l’estudi geotècnic serà doncs: 

Rp 
(kp/cm2) N Diàmetre D, en cm 

30 35 45 55 65 85 100 125 
60 14 4.8 5.6 7.2 8.8 10.4 13.6 16.0 20.0 
80 18 5.6 6.6 8.5 10.4 12.2 16.0 18.8 23.6 
100 22 6.5 7.6 9.7 11.9 14.11 18.4 21.7 27.1 
120 26 7.2 8.5 10.9 13.3 15.7 20.6 24.2 29.0 

Resistència unitària per Fust Fi en t/m 

La resistència en punta d’aquets materials segons l’estudi geotècnic serà doncs: 

Rp 
(kp/cm2) N Diàmetre D, en cm 

30 35 45 55 65 85 100 125 
60 14 42.4 56.7 95.4 128.0 175.0 287.1 385.6 563.8 
80 18 56.5 77.0 127.2 165.0 224.2 363.8 484.8 697.3 
100 22 70.7 96.2 159.0 199.7 269.8 433.2 573.3 812.7 
120 26 84.8 115.5 190.8 230.7 309.2 490.6 646.4 901.2 

Resistència per Punta P en t 
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Considerant que el terreny és granular i que es treballarà per sota del nivell freàtic situat a 1,20 
m de fondària, els pilots seran in situ del tipus CPI-8. 

Aquest tipus de pilotatge és perforat amb barrina continua fins a la fondària sol·licitada. 
Assolida la mateixa, es procedeix simultàniament a l’extracció de la barrina i al formigonat 
mitjançant bombeig per el nucli central de la hèlix, mantenint contínuament durant el procés 
de bombeig la punta de la barrina uns diàmetres dins del formigó. 

El formigó ha de contenir una dosificació mínima de ciment de 380 kg/m3 i un con de 18 a 20 
cm, amb un àrid màxim de 20 mm.  

3. PILOTS 

3.1 Hipòtesis considerades 
 

 Resistència unitària a fust del terreny a partir dels 6,00 m. 
 Resistència unitària a fust del terreny Rfust,adm = 0,80 Kg/cm2  
 Resistència en punta del terreny a partir dels 6,00 m Rpunta,adm = 75,00 Kg/cm2  
 Factor de seguretat a emprar = 3 

 

3.2 Esforços de càlcul 
 
Els valors dels esforços més desfavorables en E.L.S., combinació poc probable o característica, 
pel dimensionament de la fonamentació per cadascun dels pilars són: 

Esforços Pilar 1 Pilar 2 Pilar 3 Pilar 4 Pilar 5 Pilar 6 Pilar 7 Pilar 8 Pilar 9 Pilar 10 Pilar 11 

Nk (KN) 100,39 122,30 122,30 100,39 303,93 303,93 303,93 294,93 303,93 294,93 303,93 

Mkx (KNm) 143,97 298,72 298,72 143,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mky (KNm) 143,97 0,00 0,00 143,97 236,02 236,02 206,52 206,52 206,52 206,52 206,52 
Esforços característics dels pilar 1 fins al 11, sota la combinació en E.L.S. Combinació poc probable o característica. 

Esforços Pilar 12 Pilar 13 Pilar 14 Pilar 15 Pilar 16 Pilar 17 Pilar 18 Pilar 19 Pilar 20     Pilar 21 Pilar 22 

Nk (KN) 303,93 303,93 303,93 739,99 1310,30 1021,71 459,90 596,40 1146,80 862,85 298,39 

Mkx (KNm) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,32 73,79 143,97 236,02 118,01 37,82 

Mky (KNm) 206,52 206,52 206,52 236,02 311,20 188,74 206,52 182,60 181,80 185,94 90,54 
Esforços característics dels pilar 12 fins al 22, sota la combinació en E.L.S. Combinació poc probable o característica. 

3.3 Classificació en grups - tipus: 
 

Segons l’ordre de magnitud dels esforços i la direcció dels mateixos, aquests s’agrupen en un 
total de 5 grups per realitzar el càlcul dels pilots. Així doncs els grups de càlcul són: 
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 Grup 0: tipologia que inclou els pilars 2 i 3 
 Grup 1: tipologia que inclou els pilars 1, 4 i 22. 
 Grup 2: tipologia pels inclou els pilars 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14. 
 Grup 3: tipologia pels inclou els pilars 15 i 16. 
 Grup 4: tipologia pels inclou els pilars 17 i 20. 
 Grup 5: tipologia pels inclou els pilars 18, 19 i 21. 

 
Per als grups 0 i 2 es realitzaran encepats de dos pilots perquè els moments flectors que hi 
actuen van en una única direcció mentre que per a la resta de grups: 1,3,4 i 5, es realitzaran 
encepats de tres pilots degut a que els moments flectors actuen en dues direccions. 

3. 4 Verificació dels Estats Límits Últims. Capacitat estructural 
 
Per a la determinació de les càrregues màximes i mínimes a resistir per cada pilot individual i la 
longitud del pilots s’utilitza la següent formulació. 

Donat un diàmetre de pilot determinat D, s’utilitza una separació mínima entre pilots de  

S= 2,5·D. 

Qimàx,mín = 
º	 / ·∑ / ·∑  

Condicions que s’han de complir:  

-Qimàx ≤ Te  i Qimín ≥ 0 
 -Pi,adm  ≥		FS·Qimàx i Pi adm,Grup ·np	≥	FS·Nd 
 -σtracció > Qimín 
On:  

- Te = σb· Ap; és el màxim estructural. En ser pilots d’execució in situ σb= 6000 KN/m2,  
- Pi,adm= Padm,punta + Padm,fust 

- Padm,punta= Ap*P adm,punta  
- Padm,fust= 4·π·φpilot· Padm,fust ·Lpilot 
- PGi,adm = FS·Pi,adm· ν; prenent un factor de reducció de grup de ν= 0,70 
- σtracció = resistència a tracció del pilot unitari, on σtracció = 0,7·Pfust 
 

Resultats obtinguts amb l’ús del programa Excel: 
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Paràmetres Grup 0 Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Grup 5 

n (nombre de pilots) 2 3 2 2 3 3 

D (diàmetre en mm) 350,00 350,00 350,00 550,00 450,00 450,00 

N/n (Càrrega vertical/nº pilots) 61,15 99,46 303,93 655,15 382,27 287,62 

Mx·yi/Ʃyi^2 341,39 164,54 0,00 0,00 209,80 127,98 

My·xi/Ʃxi^2 0,00 95,00 236,02 226,33 96,86 105,99 

Qi màx (KN) 402,54 359,00 421,70 881,47 521,58 521,58 

Qi mín (KN) -280,24 -160,08 -117,78 428,82 75,61 53,65 

Te (Màxim estructural en KN) 721,58 721,58 721,58 1781,87 1192,82 1192,82 

Qi màx  ≤ Te  sí sí sí sí sí sí 

Qi mín  > 0  
No 

(tracció) 
No 

(tracció) 
No 

(tracció) 
Sí 

(compressió) 
Sí 

(compressió) 
Sí 

(compressió) 
Qp_B (resist. Pilot per punta en 
KN) 721,59 721,59 721,59 1781,88 1192,83 1192,83 

Qf_B  (resist. Pilot per fust en KN) 527,79 439,82 615,75 1036,73 0,00 452,39 
Le mín. (Long. Mín. pilot en B en 
m) 2,80 2,80 2,80 4,40 3,60 3,60 

LfA (Longitud en capa A en m) 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

LfB (Longitud en capa B en m) 6,00 5,00 7,00 7,50 8,00 6,00 

L total (m) 12,00 11,00 13,00 13,50 14,00 12,00 

Padm(KN) 1249,38 1161,41 1337,34 2818,60 2097,61 1645,22 

Padm Grup(KN) 874,56 812,99 936,14 1973,02 1468,32 1151,65 

3*Qi màx (KN) 1207,61 1077,00 1265,10 2644,42 2066,78 1564,74 

Padm ≥ 3*Qi màx sí sí sí sí sí sí 

3*Nd (KN) 366,89 895,16 911,78 3930,89 3440,40 2588,55 

3*Padm Grup (KN) 3454,95 2438,96 1872,28 3946,05 4404,97 3454,95 

3*Padm  ≥  Grup 3*Nd sí sí sí sí sí sí 

3*Qf (KN)  1583,37 1319,47 1847,26 3110,18 2714,34 1357,17 

Qp (KN) < 3*Qf si si si si si si 

Resist. Tracció pilot unitari (KN) 316,67 307,88 431,03 725,71 633,35 316,67 

Resist. Tracció > Qi mín (KN) si si si si si si 

Pes pilot (KN) 59,40 26,46 31,27 42,41 83,15 59,40 
Paràmetres del sistema de pilotatge i comprovacions. 

3.5 Dimensionament  

3.5.1 Paràmetres dels pilots 
 
Tal i com es reflecteix a la taula anterior, a cada tipologia de grup de pilars li correspon un tipus 
de diàmetre i longitud dels pilots, tanmateix, per una qüestió de practicitat a l’hora de la seva 
execució s’opta per homogeneïtzar els resultats i executar com a molt pilots de dos diàmetres 
diferents, D= 350 cm i D= 550 cm, i d’una mateixa longitud Ltotal= 14 m amb armadura fins al 
6,00 primers metres de terreny, que són de resistència nul·la, més la longitud corresponent 
d’ancoratge. Aquesta homogeneïtzació afecta a les tipologies 4 i 5, que engloben un total de 5 
pilars, dels quals s’ha augmentat el seu diàmetre en un 22% i les seves longituds entre 4 -16%. 
També afecta ales tipologies 0, 1 i 2 que engloben un total de 15 pilars dels qual s’ha 
augmentat la seva longitud total entre un 7-18% més del que li correspondria. 



Annex 8. Fonamentacions 
 

Construcció d'una nau industrial a Castelldefels per a l'ús com a magatzem 7 

Encara que això comporti un sobre dimensionament no implica proporcionalment un 
encariment del seu cost ja que la tipologia de pilot escollida, CPI-8, és la més utilitzada en el 
mercat degut a la seva eficiència i al seu baix cost. Així doncs, a la taula següent es recullen el 
paràmetres del sistema de pilotatge que finalment es realitzarà. 

Paràmetres Grup 0 Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Grup 5 

n (nombre pilots) 2 3 2 2 3 3 
D (diàmetre en cm) 350,00 350,00 350,00 550,00 550,00 550,00 
N/n (Càrrega vertical/nº pilots) 61,15 99,46 303,93 655,15 382,27 287,62 
Mx·yi/Ʃyi^2 341,39 164,54 0,00 0,00 209,80 127,98 

My·xi/Ʃxi^2 0,00 95,00 236,02 226,33 96,86 105,99 
Qi màx (KN) 402,54 359,00 421,70 881,47 521,58 521,58 
Qi mín (KN) -280,24 -160,08 -117,78 428,82 75,61 53,65 

Te (Màxim estructural en KN) 577,27 577,27 577,27 1425,50 954,26 954,26 

Qi màx  ≤ Te  sí sí sí sí sí sí 

Qi mín  > 0  
No 
(tracció) 

No 
(tracció) 

No 
(tracció) 

Sí 
(compressió) 

Sí 
(compressió) 

Sí 
(compressió) 

Qp_B (resist. Pilot per punta en 
KN) 721,59 721,59 721,59 1781,88 1781,88 1781,88 
Qf_B  (resist. Pilot per fust en KN) 1105,84 703,72 703,72 1105,84 0,00 452,39 
Le mín. (Long. Mín. pilot en B en 
m) 2,80 2,80 2,80 4,40 3,60 4,40 
LfA (Longitud en capa A en m) 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 
LfB (Longitud en capa B en m) 8,00 5,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
L total (m) 14,00 11,00 14,00 14,00 14,00 14,00 
Padm(KN) 1425,30 1425,30 1425,30 2887,72 2887,72 2887,72 
Padm Grup(KN) 997,71 997,71 997,71 2021,40 2021,40 2021,40 

3*Qi màx (KN) 1207,61 1077,00 1265,10 2644,42 2066,78 1564,74 
Padm ≥ 3*Qi màx sí sí sí sí sí sí 
3*Nd (KN) 366,89 895,16 911,78 3930,89 3440,40 2588,55 

3*Padm Grup (KN) 6064,21 2993,14 1995,43 4042,81 6064,21 6064,21 

3*Padm  ≥  Grup 3*Nd ( sí sí sí sí sí sí 
3*Qf (KN)  3317,53 2111,16 2111,16 3317,53 3317,53 1357,17 

Qp (KN) < 3*Qf si si si si si si 
Resist. Tracció pilot unitari (KN) 316,67 492,60 492,60 774,09 774,09 316,67 
Resist. Tracció > Qi mín (KN) si si si si si si 

Pes pilot (KN) 83,15 26,46 33,67 43,98 83,15 83,15 
Paràmetres del sistema de pilotatge i comprovacions. 

Totes les comprovacions es compleixen per a tots els grups de pilots tret de la comprovació a 
la resistència mínima: Qimín ≥ 0 que és negativa per als pilots dels grups, 0, 1 i 2, això vol dir que 
hi hauran pilots treballant a tracció. Tanmateix es garanteix que aquesta tracció sigui 
absorbida per l’armadura que es col·locarà als pilots ja que són valors petits. 

3.5.2 Dimensionament de l’armadura 
 

Per tal de determinar la quantia d’armadura de la fonamentació, s’utilitzen els esforços 
majorats a E.L.U. sota la combinació permanent o transitòria per a cadascun dels pilars. Aquest 
valors es mostren a continuació. 
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Esforços Pilar 1 Pilar 2 Pilar 3 Pilar 4 Pilar 5 Pilar 6 Pilar 7 Pilar 8 Pilar 9 Pilar 10 Pilar 11

Nd(KN) 137,25 168,10 168,10 137,25 420,65 420,65 420,65 420,65 420,65 420,65 420,65 

Mdx (KNm) 215,96 448,07 448,07 215,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mdy (KNm) 215,96 0,00 0,00 215,96 354,03 354,03 309,78 309,78 309,78 309,78 309,78 
Esforços característics dels pilar 1 fins al 11, sota la combinació en E.L.U. Combinació permanent o transitòria. 

Esforços Pilar 12 Pilar 13 Pilar 14 Pilar 15 Pilar 16 Pilar 17 Pilar 18 Pilar 19 Pilar 20 Pilar 21 Pilar 22

Nd(KN) 420,65 420,65 420,65 1019,91 1810,30 1411,76 634,12 829,14 1596,18 1205,14 415,32 

Mdx (KNm) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121,98 110,68 215,96 354,03 215,96 56,72 

Mdy (KNm) 309,78 309,78 309,78 354,03 427,98 263,71 309,78 265,52 253,29 259,51 127,24 
Esforços característics dels pilar 12 fins al 22, sota la combinació en E.L.U. Combinació permanent o transitòria. 

A continuació es recullen en una taula el càlcul dels axils de cadascun dels pilots per a cada 
grup, prenent els valors dels esforços Nd, Mxd i Myd més desfavorables en cada cas, amb els 
que es calcularà l’armadura necessària del pilot. 

Grup Nombre pilots Nd (KN) Mxd (KNm) Myd (KNm) Np1 (KN) Np2 (KN) Np3 (KN) 

0 2 168,10 448,07 0,00 596,13 -428,03 - 

1 3 415,32 215,96 215,96 527,10 33,48 -3,40 

2 2 420,65 0,00 354,03 614,93 -194,28 - 

3 2 1810,30 0,00 427,98 1216,41 593,89 - 

4 3 1596,18 354,03 263,71 899,76 384,80 421,84 

5 3 1205,14 215,96 265,52 669,76 355,63 290,73 
Per a cada grup de fonamentació, valor dels axils de actuen sobre cada pilot. En negreta remarcat els pilots treballant a tracció. 

L’armadura dels pilots s’ha dimensionat a flexocompressió, com en el cas dels pilars, prenent 
en cada cas els valors d’axil que donen lloc a una quantia d’armadura superior i que serà la 
utilitzada per a tots els pilots del grup. Igualment, pel valor dels moments s’ha utilitzat un valor 
d’excentricitat mínima e= 0,15 m, per efectes de construcció. A la taula següent es mostra els 
resultats de calcular l’armadura necessària per a cadascun dels pilots. En el cas dels grups o, 1 i 
2, que presenten pilots treballant a tracció, s’ha realitzat el càlcul per a que aquesta tracció 
sigui absorbida per l’armadura longitudinal.  

S’ha pres un valor de fck = 18 MPa per tenir en compte la limitació de la resistència 
característica del formigó durant el seu abocament en obra segons les recomanacions del 
“Ministeri de Vivienda, 2006”. 

Grup Nombre 
pilots Nd (KN) Md 

(KNm) 
A's 
(mm2) 

(fcd/400)·d 
(mm2) 

4‰ 
(mm2) 

As compressió 
(mm2) 

As tracció 
(mm2) 

Nb φ12 
mm 

0 2 -428,03 -64,21 -98,45 3617,94 347,32 428,25 203,76 4 

1 3 -3,40 -0,51 -0,78 3617,94 347,32 336,22 -0,07 4 

2 2 -194,28 -29,14 -44,69 3617,94 347,32 455,24 39,52 4 

3 2 1216,41 182,46 279,77 8934,11 857,67 548,51 - 8 

4 3 899,76 134,96 206,94 8934,11 857,67 198,69 - 8 

5 3 669,76 100,46 154,04 8934,11 857,67 35,96 - 8 

Per a cada grup de fonamentació, determinació de la quantia d’armadura longitudinal requerida per absorbir els esforços. 

La Normativa Europea UNE-EN 1536 indica que hi han d’haver un mínim de 6 barres de 
diàmetre φ ≥12 mm. 
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Per tant, l’armadura dels pilots per a cada grup és la següent: 

Grup Nombre de barres 
φ12 mm Separació barres (mm) Longitud barres (m) Lb (mm) 

0 6 36,13 324 

1 6 36,13 
14 324 

2 6 36,13 
14 324 

3 8 45,29 
14 216 

4 8 45,29 
14 216 

5 8 45,29 
14 216 

Armadura longitudinal , separació entre barres i longitud d’ancoratge per a cada grup. 

En ser l’armadura mínima exigible superior a la requerida per compressió i tracció dels pilots, 
queda garantida l’absorció de la tracció en els pilots amb Qimín <0.  

Pels estreps, seguint les condicions de “Ministeri de Foment de 2008”, aquests han de complir: 

- Separació inferior a 15 vegades el diàmetre de la barra comprimida més petita. 

- Diàmetre major que 0,25 vegades el diàmetre de la barra comprimida més gruixuda. 

Amb aquestes consideracions s’opta per triar estreps de φ8 mm cada 17 cm.  

En el plànol adjunt es mostra l’armadura dels pilots així com els seus detalls. 

3.5.3 Característiques de les seccions 
 
HA-25/L/12/IIa+QB 
Recobriment (rmec): 0,15 + 10,00 = 0,025 m 

3.6 Verificació dels Estats Límits de Servei 
 
La verificació dels Estats Límits de Servei en pilots consisteix en la determinació dels 
assentaments (St) que aquests sofriran. Es realitzarà una estimació dels  mateixos per a cada 
pilot aïllat utilitzant les expressions següents: 

St = ·    Qr= σb· ·  

Considerant l’efecte de grup s’utilitza l’expressió següent: 

Stg = αg · St; on αg és el coeficient de grup que pren els valors que es mostren a continuació. 

B/φ 1 5  10 20 40 60 

αg 1 3,5 5 7,5 10 12 
Coeficient de grup a considerar en el càlcul de l’assentament. 

Els resultats obtinguts amb aquestes expressions es recullen a la taula següent. Es pot 
comprovar com els assentaments (Stg) per tots els grups és molt petit, per al grup de pilots de 
diàmetre D= 350 cm és de 4,6% vegades el seu diàmetre mentre que per al grup de diàmetre 
D= 550 cm és de 2,3% vegades el seu diàmetre. 
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Grup Np per encep Qt = Padm (KN) Qr (KN) St (m) St (mm) B (m)/ɸ (m) αg Stg (mm)

0 2 1425,30 2309,07 0,01 7,20 2,50 2,25 16,20 

1 3 1425,30 2309,07 0,01 7,20 2,50 2,25 16,20 

2 2 1425,30 2309,07 0,01 7,20 2,50 2,25 16,20 

3 2 2887,72 5701,99 0,01 9,28 1,59 1,37 12,72 

4 3 2887,72 5701,99 0,01 9,28 1,59 1,37 12,72 

5 3 2887,72 5701,99 0,01 9,28 1,59 1,37 12,72 

Valors dels assentaments calculats per a cada grup. 

En total, s’executaran un total de 52 pilots de 14 m de longitud, dels quals 19 seran de 
diàmetre 55 cm i 33 seran de 35 cm. 

4. ENCEPATS 

4.1 Característiques de les seccions 
 
Els encepats hauran de lligar els grups de pilots que es troben per sota de cadascun dels pilars. 
Aquests seran del tipus rígid, pels quals la seva alçada h i el vol V han de complir unes relacions 
d’acord al a figura següent: 

 

 

Alçada: h> 40 cm i h> φp; i νmàx ≤ 2·h  

 
Complint amb els requisits de l’article 7, apartat 2 de la EHE-08, la consistència en elements in 
situ serà plàstica i el diàmetre màxim d’àrid per formigó serà de 20 mm. La velocitat 
d’enduriment pels formigons utilitzats en la fonamentació serà ràpida (fck = 0,75·fck28). 

Així doncs, s’aplicarà: 

 

HA-25/P/20/IIa+QB 

Recobriment (rmec): 0,15 + 10,00 = 0,025 m 
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Al plànol adjunt en aquest document es mostren les dimensions dels enceps, les seves 
armadures i els corresponents detalls. 

4.2 Dimensionament de l’armadura 
 
Prenent els valors màxims en E.L.U. per a cadascun dels grups definits amb anterioritat, es 
dimensiona l’armadura principal i secundària. 

L’expressió utilitzada per als grups amb encepats de dos pilots és: 

Td= · ,, · 	 · , amb fyd ≤ 400 N/mm2 

L’expressió utilitzada per als grups amb encepats de tres pilots és: 

Td= 0,68 · 0,58 0,25 	 · , amb fyd ≤ 400 N/mm2 

A continuació es recull en una taula els resultats obtinguts dels càlculs de determinació de 
l’armadura dels encepats amb l’ús d’un full d’Excel. 

Armadura Grup 0 Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Grup 5 

Td principal (KN)  489,21 187,32 504,64 526,05 728,66 599,18 

As principal (Posicio I): Nº barres i φ (mm) 8 φ16 10 φ10 8 φ16 8 φ16 10 φ20 10 φ16 

Ample de banda (cm) - 39 - - 59 59 
Separació barres (mm) 97 32 97 133 43 48 
Td secundària (KN) 48,92 47,26 50,46 52,61 182,91 150,12 
As secundaria (Posicio II): Nº barres i φ (mm) 2 φ10 10 φ6 2 φ10 2 φ10 10 φ10 10 φ8 
Separació barres (mm) 79 37 79 104 54 57 
Cèrcols verticals: Nº barres i φ (mm) 9 φ16 10 φ6 10 φ16 10 φ20 10 φ12 10 φ10 
Cèrcols horitzontals: Nº barres i φ (mm) 6 φ10 - 6 φ10 6 φ12 - - 

Comprovacions a compressió 

σpilar <  σmàx= fcd = 16,7 (N/mm2) 0,7 1,7 1,7 1,7 6,4 4,8 
σpilots <  σmàx= 0,7·fcd = 11,7 (N/mm2) 6,2 3,3 6,4 1,8 3,7 3 

Longitud ancoratge (cm) 40 20 40 40 48 32 
Armadures i comprovacions de càlcul per a cadascun dels encepats corresponents als grups de fonamentació definits. 

5. BIGUES DE LLIGAT 
 
La biga de lligat a més d’actuar com a element d’unió de tots els encepats, té com a funció 
resistir les forces horitzontals que poguessin donar-se en profunditat però a més a més, servirà 
com a zuncho de la façana de la nau i de les oficines al llarg de tot el perímetre de la 
construcció, suportant el seu pes.  

Aquest lligat es realitza en la direcció mecànicament més feble, d’aquesta forma es controla 
que la flexió que li arriba als pilots sigui menyspreable, en el cas dels encepats de dos pilots, les 
bigues trava s’executaran en la direcció perpendicular a la línia que uneix els dos eixos de 
pilots. En el cas dels encepats de tres pilots en els que no caldria executar aquest tipus de biga 
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degut a que existeix inèrcia en totes dues direccions, també però es realitzarà en la direcció 
mecànicament més feble en la que només existeix un pilot. Ja que, en aquest cas, a més a més, 
les bigues trava tindran la funció de suportar les façanes compostes per panell verticals de tot 
l’edifici, les quals estaran formades en part per un sòcol de formigó prefabricat i en part, 
formades a base de safates de xapa metàl·lica que tancaran tot el perímetre de la nau incloent 
la façana de les oficines. 

Es dimensionen dues seccions de biga trava, la secció 1 correspon a la biga que suportarà, a 
més dels seu pes propi, el pes de les façanes nord i sud a base de panells de formigó 
prefabricats de fins 10,10 m d’alçada. I la secció 2 que suportarà, a més dels seu pes propi, el 
pes de les façanes est i oest compostes per un sòcol de 3,50 m d’alçada a base de panells de 
formigó prefabricats i de safates de xapa metàl·lica fins a una alçada màxima de 10,10 m. 

5.1 Característiques de les seccions 
 
Dimensions: 40 x 40  cm 
Inèrcia bruta (Ib): 0,0021 m4  
Mòdul resistent (W): 0,0053 m3 
HA-25/P/20/IIa+QB 
Cantell útil (d): 0,352 m 
Recobriment (rmec): 0,20 + 10,00 = 0,030 m 

5.2 Esforços de disseny 
 
El model d’anàlisi de la biga trava és el d’una biga biencastada a cada encepat, per tant els 
esforços de disseny són: 
 
Càrrega lineal secció 1: 
Pes propi de la biga:  25KN/m3 x 0,40m x 0,40m= 4,00 KN/m 
Pes de la façana: (3,50 KN/m2 x 10,50 m)]= 36,75 KN/m 
Càrrega total: 40,75 KN/m 
Nk = 10% de l’axil del pilar més carregat 
Esforços a E.L.S: 
Nk=[1,00 x (0,1 X 1310,30)] = 131,03 kN  
Vk=[1,00 x ((40,75 x 10,00)/2)] = 203,75 KN 
Mk=[ 1,00 x ((40,75 x 10^2)/24)]= 169,79 KNm 
 
Esforços a E.L.U: 
Nd= 1,35 x 131,03 = 176,89 kN  

Vd= 1,35 x (203,75) = 275,06 KN 
Md = 1,35 x (169,79) = 229,22 KNm 
 
Càrrega lineal secció 2: 
Pes propi de la biga:  25KN/m3 x 0,40m x 0,40m= 4,00KN/m 
Pes de la façana: [ (1,00 KN/m2 x 3,50 m)+(3,50 KN/m2 x 7,00 m)]= 28 KN/m 
Pes total: 32,00 KN/m 
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Nk = 10% de l’axil del pilar més carregat 
Esforços a E.L.S: 
Nk=[1,00 x (0,1 X 1310,30)] = 131,03 kN 
Vk=[1,00 x ((32,00 x 10,00)/2)] = 160,00 KN 
Mk=[ 1,00 x ((32,00 x 10^2)/24)]= 133,33 KNm 
Esforços a E.L.U: 
Nd= 1,35 x 131,03 = 176,89 kN  
Vd= 1,35 x (160,00) = 216,00 KN 
Md = 1,35 x (133,33) = 180,00 KNm 
 

5.3 Dimensionament de l’armadura 
 
Els procediments seguits per de terminar l’armadura longitudinal i transversal, així com per a 
realitzar les comprovacions a E.L.U. i a E.L.S. són els mateixos que els utilitzats pel càlcul dels 
pilars de l’estructura e l’edifici, de manera que es poden consultar al corresponent annex de 
càlcul. 

5.3.2 Armadura de pell 
Procediment de càlcul: 

d-d’ = 400 – 43= 357 mm; No compleix s ≤ 30 cm 

s = 		 1,19 → 2 espais; nbpell = (s+1) barres = 3 a banda i banda, 

 amb una separació s de: 

s = · ·ɸ ·ɸ   

A continuació es proporcionen en taules els resultats de càlcul obtinguts per a les bigues trava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Annex 8. Fonamentacions 
 

Construcció d'una nau industrial a Castelldefels per a l'ús com a magatzem 14 

5.3.2 Taules de resultats 
 

                                            Secció 1 Secció 2

Vd (KN) 275,06 99,57168 

Vu1 (KN) 1148,80 1148,80 

σ'cd (N/mm2) -3,27 -2,17 

k 1,00 1,00 

Vd <Vu1  Es compleix Es compleix 

ρl<0,02 0,01 0,01 

Vcu (KN) 86,87 78,92 

Vsu (KN) 188 21 

Vcu = Vu2 (KN) 86,87 78,92 

lbneta (mm) 140,00 140,00 

lbneta(fyk/14)*φ10 (mm) 357,14 357,14 

Ast (mm2) 1456,17 159,78 

φst (mm) 10 10 

Sɸt  (m) 0,22 0,27 

lbneta(fyk/14)*φ10 (mm) 264,33 263,91 
Resultats del càlcul de l’armadura. 

 
 

                                                           Secció 1  Secció 2 

Nd (KN) 176,90 176,90 

Md (KNm) 229,22 180,00 

Cas 2 Cas 2 Cas 2 

Us1=Us2 (KN) 616,19 461,41 

As=As' (mm2) 1417,23 1061,23 

Asmín (mm2) És superior És superior 

φb (mm) 16 16 

nb càlcul 7,05 5,28 

nb a col·locar 8 6 

Sep. b (mm) 30,29 54,00 

Smín Es compleix Es compleix 

nbpell 3 3 

Sep. bpell (mm) 140,00 140,00 

Domini 2 2 

Xn (mm) 38,56 38,56 

Nu (KN) 176,90 176,90 

Us1=Us2 (KN) 699,35 524,51 

Mu (KN/m) 255,66 200,07 

Md (KNm) 229,22 180,00 

Mu> Md Es compleix Es compleix 

lbneta (mm) 352,44 439,84 

lb reduïda (mm) 200,00 200,00 
Resultats del càlcul de l’armadura a tracció i longitud d’ancoratge. 
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Resultats dels càlculs a E.L.S. de fissuració. 

                                Secció 1  Secció 2 

COMPROVACIÓ A FISSURACIÓ A COMPRESSIÓ 

As=As' (mm2) 1608,50 1407,43 

ρ1 = ρ2 0,01 0,01 

Xfis (mm) 111,85 100,00 

Ifis (mm4) 935075070,70 866174606,18

Mk (poc prob.) KNm 169,79 133,33 

σc  (KN/m2) 20310,18 15392,97 
0,6*fck >σc  
(KN/m2) No fisura  No fisura  

COMPROVACIÓ A FISSURACIÓ A TRACCIÓ 
s = sep. b long. 
(mm) 30,29 54,00 

As=As' (mm2) 1608,50 1206,37 
φ barra tracció 
(mm) 16,00 16,00 

Sm (mm) 75,85 93,85 

σs (N/mm2) 1281,32 1097,29 
Mk (quasiperm.) 
KNm 169,79 133,33 

σsr / σs 0,26 0,34 

εsm 0,01 0,01 

0,4*(σs/Es) 0,00 0,00 

Wk (mm) 0,27 0,29 

Wk< 0,3 mm No fisura  No fisura  
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1. Objectius 
 

Amb aquest document es pretén definir la xarxa de sanejament d’aigües pluvials i la xarxa de 
sanejament i ventilació d’aigües residuals amb les que cal dotar l’edificació. Segons indica la 
normativa Document Bàsic de salubritat del CTE (DB-HS), en el cas d’existir dues xarxes de 
clavegueram públic,una d’aigües pluvials i una d’aigües residuals,  com és en el cas que ens 
comprèn, s’ha de disposar d’un sistema separatiu i cada xarxa de canalitzacions ha de 
connectar-se de forma independent amb l’exterior corresponent. 

2. Descripció de les instal·lacions 
 

La xarxa de sanejament serà del tipus separatiu i estarà constituïda per dues xarxes 
independents: 

- Xarxes d’aigües residuals. 

- Xarxes d’aigües pluvials. 

Le canonades d’aquestes xarxes seran canonades cilíndriques de PVC formades per dues 
parets extrudides i soldades. Amb un extrem tindrà forma de copa permetent l’allotjament 
d’una junta de goma que donarà estanquitat a la unió de dues canonades successives. 

2.1 Xarxa horitzontal (claveguerons) 
 
Com ja s’ha comentat, la xarxa horitzontal d’evacuació general es preveu efectuar-la 
separativa, enterrada per planta baixa, evacuant per gravetat la totalitat de les aigües 
produïdes a l’edifici. 

La pendent dels col·lectors enterrats, serà com a mínim del 2 % en tot el recorregut dels 
col·lectors principals. Per als desguassos i col·lectors penjats, s’utilitzaran pendents no inferiors 
a l’1 % . 

La xarxa de sanejament s’ha dimensionat tenint en compte les pendents d’evacuació de forma 
que la velocitat de l’aigua no sigui inferior a 0,3 m/s (per a evitar que es dipositin matèries en 
la canalització) i no superior a 6 m/s (evitant sorolls i la capacitat erosiva o agressiva del fluït a 
altes velocitats). 

Es col·locaran arquetes de registre, bàsicament amb l’objecte de disposar de diferents punts 
d’accés i registre de la xarxa.  
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2.2 Xarxes d’aigües fecals 
 

Estarà constituïda per l’aigua residual de tipus domèstic procedent dels vestuaris, menjador i 
lavabos que es troben a l’interior de l’edifici. Es canalitzarà per gravetat utilitzant desguassos, 
baixants, col·lectors penjats i col·lectors enterrats que conduiran les aigües a l’exterior de 
l’edifici. Una vegada en l’ exterior de la urbanització, el col·lector general d’aigües fecals es 
canalitzarà fins a la xarxa de clavegueram públic. 

La instal·lació estarà formada bàsicament per desguàs individuals d’aparells i elements o 
equips amb necessitat evacuació, baixants i col·lectors verticals i horitzontals d’evacuació 
general. 
 
Tots els aparells sanitaris d’aquesta instal·lació disposaran de sifó individual per a evitar la 
transmissió d’olors des de la xarxa de sanejament a l’interior dels locals. 
 
La instal·lació de baixants d’aigua fecal degut a la seva escassa altura, solament disposaran 
d’un sistema de ventilació primària, format per la prolongació del propi baixant fins a la 
coberta de l’edifici. 
 

Per dimensionar la xarxa d’aigües residuals s’utilitza el mètode d’adjudicació d’unitats de 
desguàs (UD) a cada aparell sanitari, que és el recomanat en el CTE. Totes les taules a les que 
es fa al·lusió  en aquest document i que s’utilitzen fan referència al Document Bàsic de 
Salubritat del CTE, en la seva secció HS 5 Evacuació d’Aigües. 

Dades de partida pels baixants separatius fecals: 

 Nombre de plantes del baixant 
 Nombre d’unitats de desguàs (UD) totals del baixant segons la taula del CTE 

Dades de partida pels col·lectors separatius fecals: 

 Nombre d’unitats de desguàs (UD) totals del baixant segons la taula 4.1 del CTE 
 Pendent del tram (%) 

El diàmetre dels col·lectors d’aigües pluvials s’obté en la taula del HS5 del CTE de la seva 
pendent i de la superfície a la que serveix. 

Cal remarcar que el diàmetre nominal d’un col·lector enterrat serà sempre ≥ 200 mm. 
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  Taula 4.1 Unitats de desguàs (UD) corresponents als diferents aparells sanitaris. 

Es té: 

Planta primera: 

Inodors: 3 unitats 4 UD per unitat
Labavos: 2 unitats 1 UD per unitat

 

Planta baixa: 

Inodors: 3 unitats 4 UD per unitat
Labavos: 3 unitats 1 UD per unitat
Dutxes: 2 unitats 2 UD per unitat
Aigüera: 1 unitat 3 UD per unitat

 

Obtinguts aquests valors es procedeix al dimensionament de les derivacions i col·lectors de 
ramals emprant les següents taules extretes de la normativa del CTE. 

Taula 4.3 Diàmetres de ramals col·lectors entre aparells sanitaris i baixant. 
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Taula 4.4 Diàmetres de les baixants segons el nombre d’alçades de l’edifici. 

Taula 4.5 Diàmetres dels col·lectors horitzontals en funció del nombre màxim d’ UDs i el pendent adoptat.  

Fent ús d’aquestes taules i prenent un pendent del 1 % pels ramals i col·lectors, i un pendent 
del 2% per les baixants, el dimensionament obtingut i el recompte dels diferents tipus de 
canonades que es reflecteixen al plànol corresponent es recullen a la taula següent. 

 

Les mesures a adoptar en el disseny per l’aplicació dels resultats proporcionats per les taules 
del CTE són:  

Ramals 
- Els diàmetres indicats a la taula 4.1  són per a ramals individuals de longitud L= 1,50m. 
- Els diàmetres de les conduccions no serà inferior al dels trams situats aigües amunt. 
Baixants 
-El seu dimensionament s’ha realitzat de forma tal que no superi el límit de ± 250 Pa de 
variació de pressió i per a un cabal tal que la superfície ocupada per l’aigua sigui superior a 1/3 
de la secció transversal de la canonada. 
- El seu dimensionament s’ha obtingut de la taula 4.4 com el major dels valors obtinguts 
considerant el màxim nombre d’UDs en la baixant i el màxim nombre de UDs en cada ramal en 
funció del nombre de plantes. 
- Les desviacions respecte a la vertical tindrà un angle inferior a 45°, de manera que no 
requereix de cap canvi de secció. 
Col·lectors horitzontals 

Dmín (mm) sifó i derivació 
individual per a cada unitat. 
Consideració: ús públic 

 Amidaments per 
planta 

Nº i D (mm) ramals col·lectors
entre aparells sanitaris i 
baixant o col·lector horitzontal 

D màxim (mm) 
baixants 

Nº i D (mm)  
col·lectors 
horitzontals fins 
arqueta general

Inodors: 100 Planta primera
1 ramal de 50 1 baixant de 

110 
1 col·lector de 200 

Lavabos: 40 
Dutxes: 50 Planta baixa 4 ramals individuals de 110 1 

ramal de 50 
No en té 

 Aigüera: 40 
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- Es dimensionen per funcionar  a mitja secció fins a un màxim de ¾ de secció, sota condicions 
de flux uniforme. 

Els cinc col·lectors horitzontals que transporten les aigües residuals arribaran fins a una 
arqueta sifònica de dimensions  51 X 51 cm degut a que el col·lector horitzontal de sortida 
d’aquesta, segons la taula 4.5, serà de D= 200 mm. 

 

Taula 2  pel càlcul de les arquetes segons NTE - ISS 

En el plànol de sanejament adjunt es pot consultar la configuració i  les especificacions de tots 
els elements que composen la xarxa de sanejament d’aigües residuals i pluvials. 

2.3 Dimensionat de les xarxes de ventilació 
 

Ventilació primària segons HS5 del CTE 

La ventilació primària ha de tenir el mateix diàmetre que la baixant de la que és prolongació. 

2.4 Xarxes d’aigües pluvials 
 

Per dimensionar la xarxa d’aigües pluvials ens basem també en el DB-HS, en la seva secció HS 5 
Evacuació d’Aigües. 

Aquesta xarxa estarà alimentada per l’aigua acumulada en les cobertes i la parcel·la de l’edifici 
per efecte de la pluja, neu o calamarsa. 

Les aigües pluvials de les cobertes planes es recolliran a través d’embornals sifònics que aniran 
connectats a una baixant que es situarà per l’interior de la nau fins a una arqueta registrable 
que finalment s’unirà a la xarxa pública d’aigües pluvials amb una canonada de PVC del 2 % i 
diàmetre específic.  La coberta a dues aigües disposarà de canelons, en comptes d’embornals, 
que recolliran l’aigua pluvial fins a les baixants disposades. 

Pel desguàs de les aigües pluvials de la parcel·la pavimentada exterior a l’edificació s’utilitzaran 
embornals sifònics plans de ferro fos (reixetes o buneres) distribuïts per la superfície exterior. 
Cadascun dels embornals disposarà d’una arqueta registrable, aquestes arquetes s’uniran a la 
xarxa d’aigües pluvials amb canonades de PVC d’un 2% de pendent i amb diàmetres que 
queden detallats al plànol adjunt. 
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De forma genèrica es calcularà: 

Baixants separatius pluvials 

El càlcul es realitza utilitzant el mètode indicat en el document HS5 del CTE. 

Dades de partida: 

 Nivell de pluviometria (PLV) (l/h m2) 

 Superfície de coberta (Scob) (m2) 

El diàmetre corresponent a la superfície, en projecció horitzontal, servida per cada baixant 
d’aigües pluvials s’obté segons HS5 (taula 4.8). 

Col·lectors separatius pluvials  

El càlcul es realitza utilitzant el mètode indicat en el document HS5 del CTE. 

Dades de partida 

 Zona climàtica (segons Annex CTE) 

 Superfície de coberta associada al tram (Scob) (m2): Variable en base a l’acumulació 

 Pendent del tram (%) 

El diàmetre dels col·lectors d’aigües pluvials s’obté en la taula 4.9 del HS5 del CTE, en funció de 
la seva pendent i de la superfície a la que serveix. 

2.4.1 Coberta a dues aigües (C1) 
 

Canelons 

El primer pas és determinar la intensitat pluviomètrica, per això es consulta la taula B1 de 
l’apèndix B de la normativa del CTE, tal i com es pot observar, la zona de Castelldefels té una 
intensitat pluviomètrica de 135 mm/h ja que es troba a dins de la zona B i li correspon una 
isoieta de 60 . A partir d’aquesta dada es dimensiona tota l’ instal·lació. 
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Taula B1 Mapa d’ isoietes i zones pluviomètriques. 

Intensitat pluviomètrica i en mm/h 

Segons normativa, degut a que la intensitat proporcionada per la taula B1, I= 135 mm/h > 100 
mm/h, s’ha d’aplicar un factor de correcció “f” calculat com:  	  	  = 1,35 que s’haurà d’aplicar al total de la superfície en projecció horitzontal 

considerada per a l’evacuació de les aigües. 

A partir de la dada d’intensitat de pluja es calcula el cabal d’evacuació de les aigües pluvials 
segons l’expressió: 

 	  (l/s) 

On: 

Q = cabal a evacuar 
S= superfície de recollida d’aigües 
Im = intensitat pluviomètrica  
e = coeficient de filtració 
Els paràmetres de disseny són: 

 Intensitat pluviomètrica “Im” :   135 mm/h 
 Factor de correcció “f”:    1,35   
 Coeficient de filtració “e”:   1 
 Superfície total de la coberta “S”:  S= (60,00 x 30,00)  x 1,35 = 2430,00 m2 
 Nombre de canelons a col·locar:  12  
 Superfície de recollida per cada canaló:  150,00 m2 
 Cabal total a evacuar: 91,13	 / , que a cada faldó serà /2 45,56	 /  i per 

cada canaló serà /12 7,59	 /   



Annex 9. Xarxa de Sanejament  
 

Construcció d'una nau industrial a Castelldefels per a l'ús com a magatzem 10 

 
Es col·locaran doncs, 6 canelons d’evacuació d’aigües pluvials de secció semicircular i d’una 
longitud de 10,00 m a cada faldó. Els canelons hauran de tenir. 

 Pendent :  2 %  
 Diàmetre nominal:  150 mm. 

D’acord amb la taula 4.7 que es mostra a continuació 
 

 
Taula 4.7  Diàmetre del canaló per a un règim pluviomètric de 100 mm/h. 

Embornals 

Taula 4.6  Nombre d’embornals en funció de la superfície de coberta. 

Tenint en compte la taula 4.6 i que el nombre de punts de recollida ha de ser el suficient per a 
que no hi hagin desnivells superiors a 150 mm, per a que els pendents màxims siguin del 0,5 %, 
i per evitar un sobrecàrrega excessiva de la coberta. 

Nombre d’embornals= 1800m2/150m2= 12 embornals, repartits en dos faldons, 

Es col·locaran doncs,per a cada faldó: 

 6 embornals d’evacuació d’aigües pluvials de secció circular al centre de cada canaló 

Baixants d’aigües pluvials 

El diàmetre corresponent a la superfície, en projecció horitzontal, utilitzada per cada baixant 
d’aigües pluvials que s’obté aplicant el factor de correcció “f”determinat és el següent: 

(Superfície coberta x factor)= 150 x1,35 = 203 m2; considerant que el caneló no treballa a 
secció plena és equivalent a una superfície de recollida d’aigua de 406 m2, per tant i d’acord 
amb la taula 4.8, correspon 

 Diàmetre nominal: 110 mm 

Aquestes baixants és col·locaran a centre de canaló, recollint les aigües del mateix a dues 
pendents.  
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Taula 4.8  Diàmetre de les baixants d’aigües pluvials per a un règim pluviomètric de 100 mm/h. 

Preceptes per a les baixants i els canalons: 

- Les baixants han de realitzar-se sense desviacions ni reculades i amb un diàmetre uniforme a 
tota la seva alçada excepte, en el cas del baixants residuals, quan existeixin obstacles 
insalvables en el seu recorregut i quant la presència d’inodors exigeixi un diàmetre concret des 
dels trams superiors que no és superat a la resta de la baixant. 

- El diàmetre no ha de disminuir en el sentit de la corrent. 

- Podrà disposar-se un augment de diàmetre quan arribin a la baixant cabals de magnitud molt 
més grans que els de trams situats aigües amunt.  

2.4.2 Coberta plana (C2) 
 

Embornals 

Segons la taula 4.6, com que la superfície de coberta: S = 200 m2X f= 270 m2, cal disposar de  

 4 embornals  
 Col·locats al centre de cada quart de coberta 

Baixants 

Segons la taula 4.8 i que a cada baixant li correspon una superfície de recollida de S= 270/4= 
67,50 m2, seran de 

 Diàmetre: 63 mm 

2.4.3 Coberta plana (C3) 
 

Embornals 

Segons la taula 4.6, com que la superfície de coberta: S = 100 m2 X f= 135 m2, cal disposar de  

 3 embornals  
 Col·locats al centre de cada meitat de coberta 

 

Baixants 

Segons la taula 4.8 i que a cada baixant li correspon una superfície de recollida de S= 135/2= 
67,50 m2, seran de 
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 Diàmetre: 63 mm 

2.4.4 Col·lectors d’aigües pluvials cobertes C1, C2 i C3 
 

Els col·lectors d’aigües pluvials es calculen a secció plena en règim permanent. Així doncs, es 
preveuen dos col·lectors que recullin les aigües de les baixants de cada faldó de coberta, i de 
les dues cobertes planes. A la taula següent es recullen els càlculs per a determinar el cabal 
total i el diàmetre nominal corresponent. 

Zona Tram Superfície Coberta (m2) Superfície Calculada (m2) Total Cabal (l/s) Diàmetre Nominal 
(mm) 

Coberta C1 P1 150 203 7,59 150 
Coberta C1 P2 150 203 7,59 150 
Coberta C1 P3 150 203 7,59 150 
Coberta C1 P4 150 203 7,59 150 
Coberta C1 P5 150 203 7,59 150 
Coberta C1 P6 150 203 7,59 150 
Coberta C1 P7 150 203 7,59 150 
Coberta C1 P8 150 203 7,59 150 
Coberta C1 P9 150 203 7,59 150 
Coberta C1 P10 150 203 7,59 150 
Coberta C1 P11 150 203 7,59 150 
Coberta C1 P12 150 203 7,59 150 
Cobertes 
C2+C3 

P13..X 300 405 15,18 x 7= 
106,26 l/s 

125 

C1+C2+C3 - 2100 2841 197,34 315 
 

On P.X= Baixant pluvial 

 Diàmetre nominal: 315 mm segons la taula 4.9. 
 Pendent 2% 

Taula 4.9  Diàmetre dels col·lectors d’aigües pluvials per a un règim pluviomètric de 100 mm/h. 

 

Arquetes 

La mida de les arquetes depèn del diàmetre del col·lector de sortida d’aquestes, tal i com es 

pot comprovar a la taula 4.13 del normativa. 

Taula 4.13  Dimensions de les arquetes. 

 Dimensions: 70x80 cm 
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2.4.5 Sanejament exterior (Urbanització) 
 

En la zona urbanitzada exterior es col·locaran boneres. 

El pendent dels col·lectors, serà com a mínim del 0,5 % en tot el recorregut dels col·lectors 
principals, amb l‘objectiu d’evitar profunditats d’enterrament importants. Per als desguassos i 
col·lectors secundaris, s’utilitzaran pendents no inferiors al 1,5 % amb l’objectiu de millorar i 
facilitar l’evacuació. 

S’assumeix un valor de coeficient de filtració “e” o escorrentia de 0,55.  

Els resultats obtingut pels càlculs dels cabals i dels diàmetres nominals es recullen en la taula 
següent. S’inclouen els cabals de recollida de les tres cobertes que es recolliran en el mateix 
col·lector horitzontal.  

Zona Tram Superfície 
Coberta (m2) 

Superfície 
Calculada (m2) 

Total Cabal 
(l/s) 

Diàmetre 
Nominal (mm) 

PB P_BU01 355 479 7,3 110 
PB P_BU02 355 479 7,3 110 
PB P_BU03 355 479 7,3 110 
PB P_BU04 270 365 5,6 110 
PB P_BU05 270 365 5,6 110 
PB P_BU06 330 446 6,8 110 
PB P_BU07 475 641 9,8 125 
PB P_BU08 445 601 9,2 125 
PB ΣP_BU0i 2855 3854 107,1 315 

PB+C1+C2+C3 Σ(Pi +P_BU0i) 4955 6689 185,8 400 
On P.X= Baixant pluvial i P_BUX= Bonera pluvial 

 

 Diàmetre nominal: 400 mm. 
 Pendent 2% 

 Velocitat 1,92 m/s 

La xarxa de sanejament s’ha dimensionat tenint en compte els pendents d’evacuació de forma 
que la velocitat de l’aigua no sigui inferior a 0,3 m/s (per a evitar que es dipositin matèries en 
la canalització) i no superior a 6 m/s (evitant sorolls i la capacitat erosiva o agressiva del fluït a 
altes velocitats). 

La xarxa de sanejament de la urbanització es realitzarà amb: 

- canonada de PVC per a execució enterrada, segons norma UNE-EN 1401-
1:1998, amb accessoris del mateix material amb espessor mínim de paret 
SDR41 i rigidesa anular nominal SN4.  
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En aquest annex es descriuen les condicions i requisits de l’establiment industrial en relació a 
la protecció contra incendis. 

Aquestes condicions i requisits es determinen per: 

• La configuració i ubicació de la nau amb relació amb l’entorn 
• El seu nivell de risc intrínsec 

1. CARACTERITZACIÓ DE L’ESTABLIMENT PER LA SEVA 
CONFIGURACIÓ I UBICACIÓ 
 

Es tracta d’una nau aïllada amb una distància superior a tres metres a la nau pròxima, per tant, 
la configuració de l’edifici, segons l’annex 1 del  Reglament de Seguretat contra Incendis en els 
Establiments Industrials (RSCIEI), és del tipus C. 

 

 

 

2. CARACTERITZACIÓ DE L’ESTABLIMENT PEL SEU RISC 
INTRÍNSEC 
El nivell de risc intrínsec de cada sector d’incendi de cada establiment o nau industrial, 
s’avaluarà per la densitat de càrrega de foc ponderada i corretgida (Qs), calculada d’acord amb 
el que estableix el RSCIEI. 

Es suposa que l’edifici disposa d’un NIVELL DE RISC INTRÍNSEC DE FOC MIG 4 (300<Qs≤400 
MCal/m2). Taula 1.3 RSCIEI. 
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3. MÀXIMA SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA ADMISSIBLE. 

SECTORS D’INCENDI 
Prenent  la  hipòtesi  de  Risc  Mitjà,  en  base  a  que  es  desconeix  el  tipus  de  material  a 

emmagatzemar, s’han realitzat els càlculs i s’han pres les mesures corresponents per definir la 

sectorització davant el risc d’incendi. Així doncs, es diferencien dos sectors: 

Sector 1: Magatzem 

Sector 2:Zona d’oficines 

Dins  del  sector  2  és  podria  considerar  un  tercer  sector  tenint  en  compte  que  les  escales 

compartimentades també es protegeixen i s’aïllen amb parets de R60. 

Les condicions de  sectorització es compleixen entre  tots  tres  sectors,  tant  interiorment com 

per  al  pas  d’instal∙lacions,  façanes  i  cobertes,  sense  la  necessitat  de  disposar  de  plaques 

tallafocs 

La taula 2.1 del RSCIEI limita la superfície construïda de cada sector d’incendi de l’establiment.  

 

En  el  cas  d’estudi,  la  superfície  màxima  permesa  per  sector  d’incendi  serà  de  4000  m2, 

disposant d’un superfície construïda total de  la nau de 2400 m2 aprox. Per tant, es compleix 

aquesta condició.  

Nota: tal i com es pot comprovar a la taula 2.1, l’edifici en estudi es podria destinar a un ús de 

fins un risc “ALT” 7. 

No obstant, al disposar d’una zona destina a oficines d’una superfície superior als 250 m2, a 

aquesta zona s’aplicaran les condiciones exigides en el CTE‐DB‐SI (article 3 del RSCIEI). Per això, 

es realitzen dos sectors d’incendis dins de l’edifici: 
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 Zona de magatzem 

 Zona d’oficines (<2500 m2 – pot ser un únic sector d’incendi, CTE DB SI) 
 

 

3.1 Estabilitat i residència al foc dels elements constructius 

La resistència al foc del elements portants s’estableix a la taula 2.2 del RSCIEI. 

 

Per tant, es requereix una resistència  al foc dels elements portants de R60. 

La nau objecte d’aquest estudi s’ha dissenyat amb elements constructius amb una residència 

al foc de R60 com a mínim. 

La  resistència al  foc exigible  la considerem  igual a  tots dos  sectors existents a  l’establiment, 

encara que a la zona d’oficines es determina per l’alçada de l’edifici (taula 1.2 CTE DB SI). 

4. SECTORITZACIÓ ENTRE SECTORS 
Es  mantindrà  la  sectorització  tant  per  coberta,  com  per  façana.  Ambdós  sectors  estan 

comunicats per una obertura pel pas de persones i maquinàries amb un ample de 1,80 metres. 

Es garanteix la sectorització al col∙locar portes tallafoc EI‐60 i paret divisòria de bloc de formigó 

que garanteix una EI‐120, superior a l’exigit. 

5. REACCIÓ AL FOC DELS REVESTIMENTS INTERIORS I 

EXTERIORS DE FAÇANES 
 

Els revestiments interiors compliran: 

  En terres: CFL‐s1 o més favorables 

  En parets i sostres: C‐s3d0 o més favorables 
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Els revestiments exteriors de façana: C‐s3d0 o més favorables. 

6. EVACUACIÓ DELS OCUPANTS 

6.1 Càlcul de la ocupació 

MAGATZEM 

S’ha previst l’opció més desfavorable, que és aplicar a aquesta zona el rati de 1 persona cada 

40 m2 que estableix el DB SI3 del CTE (encara que no seria d’aplicació). 

Per  tant,  si  disposem  d’una  superfície  de  1819 m2,  l’ocupació  a  aquesta  zona  seria  de  46 

persones al sector 1. 

OFICINES  

El càlcul d’ocupació es realitza segons el CTE DB SI3, resultant: 

PLANTA BAIXA 

SUP. ÚTIL 

 (m2) 

DENSITAT  

(m2/persona)

OCUPACIÓ 

(persones) 

Accés    11,82   alternativa  ‐ 

Recepció    81,33  2  41 

Lavabo I  8,36  alternativa  ‐ 

‐Pas  68,10  alternativa  ‐ 

Escala  9,85  alternativa  ‐ 

Vestuari Homes  11,30  alternativa  ‐ 

Vestuaris Dones  11,30  alternativa  ‐ 

Menjador  25,45  alternativa  ‐ 

Sala Tècnica  64,92  40  1 

         

OCUPACIÓ PLANTA  

BAIXA       

 

42 

         

PLANTA PRIMERA 

SUP. ÚTIL 

 (m2) 

DENSITAT  

(m2/persona)

OCUPACIÓ 

(persones) 

Escala    10,80  alternativa  ‐ 

Pas  14,00  alternativa  ‐ 

Office  6,90  alternativa  ‐ 

Lavabos    16,28  alternativa  ‐ 

Oficina    98,97  10  10 

Despatx 1    17,35  10  2 

Despatx 2  27,88  10  3 

         

OCUPACIÓ PLANTA 

PRIMERA        15 
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OCUPACIÓ TOTAL 

SECTOR 2        57 

 

6.2 Número de sortides i longitud dels recorreguts d’evacuació 

 
MAGATZEM – aplicació RSCIEI 

Es tracta d’un sector amb risc intrínsec mig amb més d’una sortida. Per tant, el recorregit 

màxim d’evacuació permès es de 50 m. 

 

Com es pot observar als plànols de planta, la zona de magatzem disposa d’una sortida principal 

i dues més alternatives (3 en total). A més s’han dibuixat el recorregut més desfavorable tenint 

en compte que s’instal∙lin prestatgeries.  

El dimensionament de les portes es realitza segons l’expressió: 

A≥P/200 (ample mínim 80 cm) 

On P són les persones assignades a la porta i A l’ample. 

 

Es fa la hipòtesi de que una porta ha d’assumir tota l’evacuació, per tant: 

A≥46/200  

L’ample teòric seria de 0,23 cm. Per tant, les portes han de tenir l’amplada mínima de 80 cm. 

En el cas en estudi, les portes són de 90 cm. 

 

OFICINES – aplicació CTE DB SI 

L’evacuació a la zona d’oficines es regeix pel CTE DB SI, que estableix les mateixes condicions 

d’evacuació abans esmentades. És a dir, una sortida per a recorreguts d’evacuació inferior a 25 

m, o 50 m de recorregut en cas de dues sortides alternatives. 

Des de la planta primera fins a la sortida de l’edifici el recorregut és superior als 25 m. No 

obstant, es realitza una escala compartimentada per tal de considerar que el recorregut 
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d’evacuació de la planta primera acaba a l’escala, i després continua a la sortida de la escala a 

la planta baixa. És a dir, no computa el recorregut pel tram d’escala. D’aquesta manera el 

recorregut d’evacuació es inferior a 25 m, i només cal una sortida de planta.  (CTE DB SI Annex 

SI A). 

Encara això, la planta baixa disposa de dues sortides alternatives cap l’exterior de l’edifici. 

Portes: 

A≥P/200 (ample mínim 80 cm) 

On P són les persones assignades a la porta i A el ample. 

A≥57/200  

L’ample teòric seria de 0,285 cm. Per tant, les portes han de tenir l’amplada mínima de 80 cm. 

Amb una escala d’un metre d’amplada es poden evacuar 224 persones (CTE DB SI taula 4.2).  

 

6.3 Sistema de evacuació de fums 

Donat que es desconeix l’ús final del magatzem i tenint en compte que es planteja un risc 

intrínsec mig, les condicions de ventilació, segons l’article 7 del RSCIEI, seran a raó d’un mínim 

de superfície aerodinàmica de 0,50 m2/150m2 o fracció. 

La zona de magatzem disposa d’una superfície de 1819 m2, el que representa una obertura 

mínima de 6 m2. 

S’han projectat 6 exutoris d’un m2 cadascun. 

 

7  INSTAL∙LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 

7.1 Sistema automàtic de detecció 

MAGATZEM 

Configuració: Tipus C 

Risc intrínsec del sector d’ incendi: MIG 4 

Tipus d’activitat: MAGATZEM 

Superfície construïda: 1865 m2 

Superfície mínima per aplicació: 300 m2 

 

S’instal∙len detectors termovelocimètrics. S’han instal∙lat aquest tipus de detectors  ja que 

actuen per l’augment de temperatura en un curt període de temps. 
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Aquests detectors es connectaran a una centraleta d’alarma que s’activarà en cas de detecció 

d’incendi. 

El muntatge del sistema de detecció es realitzarà segons la norma UNE 23007‐14‐2009. 

OFICINA 

No és d’aplicació 

 

7.2 Sistema manual de alarma 

 
MAGATZEM 

Configuració: Tipus C 

Risc intrínsec del sector d’ incendi: MIG 4 

Tipus d’activitat: MAGATZEM 

Superfície construïda: 1865 m2 

Superfície mínima per aplicació: 800 m2 

 

S’instal∙len polsadors d’alarma, tenint en compte que no es pot recórrer més de 25 m des de 

qualsevol punt fins un d’ell. 

Article 4 annex III RSCEI 

OFICINA 

No és d’aplicació 

 

7.2 Extintors 

 

MAGATZEM I OFICINA 

S’instal∙laran extintors manuals d’eficàcia 21B‐113B i també de CO2 amb senyalització 

homologada segons normativa i situats en un lloc visible i de fàcil accessibilitat, de manera que 

cap punt del sector quedi a una distància superior a 15 m. 

Els extintors es col∙locaran de forma que el seu extrem superior sigui a una alçada menor de 

1,70 m. 
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7.3 Boques d’ Incendi Equipades 

 

MAGATZEM 

Configuració: Tipus C 

Risc intrínsec del sector d’ incendi: MIG 4 

Tipus d’activitat: MAGATZEM 

Superfície construïda: 1865 m2 

Superfície mínima per aplicació: 1000 m2 

 

El tipus de BIE als establiments de nivell de risc intrínsec de foc mig és de diàmetre 45 mm. 

La pressió a la sortida de la mànega no serà inferior a 2 bars ni superior  a 5 bars. Es preveu la 

connexió a escomesa d’aigua. La instal∙lació es realitzarà en canonada d’acer negre pintat. 

 
Article 9 annex III RSCEI.  

OFICINA 

No és d’aplicació 

 

7.4 Enllumenat d’emergència 

 

MAGATZEM I OFICINA 

Es disposarà de llums d’emergència i senyalització que permetin  localitzar ràpidament les 

sortides. Proporcionarà una intensitat mínima de 3 lux en els eixos dels passos i de 5 lux en 

aquells llocs amb elements de control d’incendi o electricitat. 
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1.	CLIMATITZACIÓ	I	VENTILACIÓ 

Per  a  la  realització  de  l’estudi  de  climatització  i  ventilació,  ens  basem  en  el  RD  1027/2007 

“Reglament d’instal∙lacions tèrmiques dels Edificis”. RITE. 

No s’ha fet un estudi acurat de la instal∙lació, sinó que es planteja una solució bàsica a partir de 

les necessitats calorífiques o de ventilació de les estàncies a climatitzar.  

1.1	Ventilació	

1.1.1	Criteris	de	ventilació	
Cada local s’identifica amb una categoria d’aire interior  (IDA). 

Categoria  Descripció  Ús 

IDA 1 
Aire d’òptima 

qualitat 
Hospitals, clíniques, Laboratorios, guarderies. 

IDA 2 
Aire de bona 

qualitat 

Oficines, residències (locals comuns de hotels i 

similars, residencies de gent gran i d’estudiants), sales 

de lectura, museus, sales de tribunals, aules 

d’ensenyament i assimilables i piscines. 

IDA 3 
Aire de qualitat 

mitja 

Edificis comercials, cinemes, teatres, salons d’actes, 

habitacions d’hotels i similars, restaurants, cafeteries, 

bars, sales de festes, gimnasos, locals per a l’esport 

(menys piscines) i sales d’ordenadors. 

IDA 4 
Aire de qualitat 

baixa 
‐ 

 

1.1.2	Cabal	mínim	de	l’aire	exterior	de	ventilació.	
El cabal mínim d’aire exterior de ventilació necessari per a aconseguir les categories de qualitat 

d’aire interior, es calcula pel mètode indirecte de cabal per persona (IT 1.1.4.2.3): 

Categoria  Descripció  (l/s) per persona 

IDA 1  Aire d’òptima qualitat  20,00 

IDA 2  Aire de bona qualitat  12,50 

IDA 3  Aire de qualitat mitja  8,00 

IDA 4  Aire de qualitat baixa  5,00 

 

En zones de oficines i  recepció, s’utilitzarà IDA2. A la resta de zones, s’utilitzarà IDA3. 

S’estima una ocupació màxima de 8 persones,  les quals poden ocupar qualsevol de  les zones 

de recepció, oficines o menjador. 
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Per tant,  

    DEPENDÈNCIA QUALITAT AIRE CABAL 

Recepció  IDA 2  230,4  m3/h

Menjador  IDA 3  230,4  m3/h

Oficina  IDA 2  346 m3/h 

Despatx 1  IDA 2  86 m3/h 

Despatx 2  IDA 2  86 m3/h 

 

Aquesta  cabals  són d’aportació d’aire  exterior  filtrat,  segons  estableix  el RITE.  La  renovació 

ambiental es produirà per sobrepressió. 

Al lavabos i vestuaris es realitzarà  extracció. 

Per a la zona de lavabos i vestuaris s’aplica una extracció de 15 l/s, el que determina per cada 

cambra higiènica un extractor de 54 m3/h i a cada vestuari un cabal d’extracció de 108 m3/h. 

A  la zona de magatzem, considerem que pel gran volum d’aire existent  i per ser un  lloc amb 

baixa ocupació, no cal realitzar cap actuació envers la ventilació, ja que aquesta es produirà de 

manera natural mitjançant les obertures existents. 

Per resoldre el sistema de ventilació a les oficines, l’aportació de l’aire requerit es farà al retorn 

de les màquines d’aire condicionat de conductes. A les zones on no es pot conduir al retorn, es 

col∙locarà un extractor en línia amb filtre per aportar l’aire necessari. 

Els lavabos  portaran un extractor que es posarà en marxa amb la il∙luminació de cada estància. 

Els vestuaris disposaran d’un extractor en línia pel conjunt d’ells. 

El menjador disposarà d’un extractor en línia. 
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1.2	Climatització	
 

1.2.1	Càrregues	tèrmiques	dels	locals	
Per  al  càlcul  de  les  càrregues de  climatització  s’ha  contactat  amb  el  fabricant d’aparells de 

climatització EUROFRED, qui ens ha aportat les càrregues tèrmiques (guany o pèrdua tèrmica a 

una estança) dels diferents espais a climatitzar, obtenint: 

DEPENDÈNCIA  SUPERFÍCIE VOLUM CÀRREGA HIVERN CÀRREGA ESTIU 

Recepció  81,33 m2  277 m3  11321 W  12013 W 

Menjador  25,45 m2  104 m3  2620 W  3173 W 

Oficina  95,97 m2  240 m3  12040 W  13244 W 

Despatx 1  17,35 m2  44 m3  2595 W  3064 W 

Despatx 2  27,88 m2  70 m2  1609 W  2108 W 

 

1.2.2	Sistemes	seleccionats	
Per  a  climatitzar  s’utilitzaran unitats  individuals de  tipus bomba de  calor    split  (despatxos  i 

menjador) i de conductes (oficines i recepció) per a estar situats en el fals sostre dels locals. 

Les  unitats  interiors  es  controlaran  independentment,  garantint  així  un  control  adequat  en 

funció de les necessitats de cada usuari. 

Amb les càrregues tèrmiques de cada estança s’escullen els aparells de climatització, essent els 

següents: 

DEPENDÈNCIA CÀRREGA HIVERN CÀRREGA ESTIU APARELL 

Marca GENERAL 

Recepció  11321 W  12013 W  ACG45Ui  

12500W fred/14000W calor 

Menjador  2620 W  3173 W  ASG12Ui 

3500W fred/4000W calor 

Oficina  12040 W  13244 W  ACG45Ui 

12500W fred/14000W calor 

Despatx 1  2595 W  3064 W  ASG12Ui 

3500W fred/4000W calor 

Despatx 2  1609 W  2108 W  ASG12Ui 

3500W fred/4000W calor 
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1.2.3	Xarxes	de	conductes	
Per a la distribució d’aire de la climatització: 

Per a  la xarxa de  les unitats  interiors de climatització, s’utilitzaran conductes rectangulars de 

planxa de fibra de vidre d’alta densitat. 

Extracció i aportament d’aire 

S’utilitzaran conductes flexibles d’alumini.   
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2	LAMPISTERIA	
 

2.1	Escomesa	
La  instal∙lació d’aigua  freda de  l’edifici s’inicia a una escomesa d’aigua procedent de  la xarxa 

d’abastiment  exterior  pel  lloc  indicat  als  plànols.  L’escomesa  es  realitzarà  amb  canonada 

soterrada per rasa fins a la zona prevista per instal∙lar el comptador. 

La canonada soterrada des de  l’escomesa exterior fins  l’  interior de  l’edifici es realitzarà amb 

canonada de polietilè. 

Es  muntarà  un  comptador  general  de  subministrament  d’aigua  equipat  amb  filtre  per  a 

retenció d’impureses. 

 

2.2	Producció	d’aigua	calent	sanitària	
La  instal∙lació d’aigua  calenta  sanitària per  a  l’edifici  s’inicia  en un  termoelèctric  instal∙lat  a 

planta  baixa  i  alimenta  a  les  dutxes  i  lavabos  situats  a  la mateixa  planta. Degut  al  consum 

inferior al 50 l/d d’aigua a 60ºC, no serà necessària la instal∙lació de col∙lectors solars. 

2.3	Distribució	

2.3.1	Aigua	freda	sanitària		
S’alimentarà amb aigua freda sanitària: els inodors, lavabos, dutxes,  pica de l’oficce i aixeta a 

terrassa. 

Connexió de servei d’Aigua Freda Sanitària 

La  instal∙lació de aigua  freda per a proveïment de  l’edifici s’inicia en una connexió de servei 

d’aigua  procedent  de  la  xarxa  de  proveïment  exterior  pel  lloc  indicat  en  els  plànols.  El 

comptador s’emplaça en armari homologat en façana. 

Des  del  comptador  s’efectua  una  distribució  als  punts  de  consum.  El  recorregut  des  de  el 

comptador fins l’entrada a l’edifici de manera soterrada. 

 

Distribució d’Aigua Freda Sanitària 

Des  de  l’accés  a  l’edifici,  la  instal∙lació  anirà  soterrada,  es  realitzaran  les  derivacions 

corresponents per  alimentar  als  locals  amb necessitat d’aquesta  instal∙lació  en  cada planta, 

amb recorreguts horitzontals per sostres  i falsos sostres  i baixades verticals d’alimentació als 

aparells. 

Per  alimentació dels  aparells  sanitaris, el  sistema utilitzat ha estat el d’efectuar  recorreguts 

horitzontals per  l’interior de  falsos sostres de passadissos  fins a cada grup de serveis  i  fins a 

cada punt d’alimentació als aparells  sanitaris, amb baixades verticals encastades per a  cada 
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aparell o punt de consum i protegides amb tub de PVC corrugat per a una lliure dilatació de les 

canonades  i al mateix  temps evitar desperfectes per  contacte del material de  l’obra amb  la 

canonada. 

El  material  emprat  en  la  xarxa  de  distribució  general  d’aigua  freda  serà  canonada  de 

polipropilè. 

2.4	Consums	unitaris	
Els cabals dels punts de consum de  l’edifici es determinen al CTE DB HS  i es resumeixen a  la 

taula següent: 

Consums instantanis per aparell i diàmetres interiors de connexió 
 

 
Cabal AFS 

(l/s) 

Cabal ACS 

(l/s) 

DN Acer 

(mm) 

Coure o 

plàstics (mm)

Aixeta de neteja  0,20  ‐  15  12 

Dutxa  0,20  0,1  15  12 

Inodor amb dipòsit  0,10  ‐  15  12 

Lavabo  0,10  0,065  15  12 

 

2.5	Càlcul	del	cabal	instantani	
El cabal total instantani (Qtot) d’un tram s’obté de la suma de cabals instantanis (Qi) dels punts 

de consum situats aigües avall. 

)(∑ ×= iitot nQQ  

El cabal instantani de la instal∙lació serà: 1,7 l/s = 6,12 m3/h 

2.6	Càlcul	de	diàmetres	
Per realitzar el dimensionament de la instal∙lació es comença a partir del diàmetre de cada 

tram, i per a això es partirà del circuit considerat com més desfavorable, que serà el que 

presenti la major pèrdua de càrrega. 

El dimensionaments dels trams es farà d’acord al procediment següent: 

a) El cabal màxim de cada tram serà igual a la suma dels cabals dels punts de consum 
alimentats pel mateix tram.  

b) Posteriorment s’estableixen els coeficients de simultaneïtat de cada tram a un criteri 
adequat. 

c) La determinació del cabal en cada tram serà el producte del cabal màxim pel coeficient de 
simultaneïtat corresponent. 

d) A continuació es passa a l’elecció d’una velocitat de càlcul per la circulació de l’aigua per 
l’interior de la canonada.  
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En el cas de canonades de plàstics, com és el cas que ens ocupa, la velocitat serà d’ entre  

 0,50 i 3,50 m/s. 

e) Finalment s’obté el diàmetre corresponent a cada tram en funció de cabal i de la velocitat, a 
partir de l’expressió següent: 

V = (4Q/ π D2) 

d’on s’aïlla  la variable (D) corresponent al diàmetre interior. 

Una vegada coneguts  els diàmetres de cada tram, es calcula la pèrdua de pressió per 
fregament corresponent al punt de consum més desfavorable, sumant les pèrdues de carrega 
total de cada tram que forma el circuit. 

Per últim, es farà una última comprovació per pressió. A la pressió inicial disponible a l’origen 
de la instal∙lació (companyia subministradora) es descomptarà la pèrdua de pressió per 
fregament i la deguda a l’alçada geomètrica a la que està situat el punt de consum, 
corresponent al circuit més desfavorable. 

El resultat és la pressió disponible en el punt de consum més desfavorable, que haurà de ser 
com a mínim igual a: 

a) 100 kPa per aixetes comuns 

b) 150 kPa per fluxadors i escalfadors. 

En el cas que la pressió disponible en el punt de consum fos inferior a la pressió mínima 
exigida, llavors serà necessària la instal∙lació d’un grup a pressió. 

Els diàmetres de cada ramal d’alimentació als punts de consum es treuen de la taula següent 
(CTE DB HS) 
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2.7	càlculs	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annex 11. Altres instal∙lacions 

 

Construcció d'una nau industrial a Castelldefels per a l'ús com a magatzem  11 

 

3	ELECTRICITAT		
S’ha  fet  un  estudi  de  la  il∙luminació  requerida mitjançant  el  programa  informàtic  DIALUX, 

també s’han indicat preses de corrent i altres punts de consum. 

No s’han dimensionat els circuïts que alimenten els receptors, només  la derivació  individual, 

que  connecta el quadre general de protecció  i  comandament amb el  comptador ubicat a  la 

tanca perimetral de la parcel∙la. 

La  instal∙lació  eléctrica  haurà  de  complir  el  Reglament  Electrotècnic  de  Baixa  Tensió,  RD 

842/2002. 

 

3.1	Resum	de	receptors	i	càrregues	
Il∙luminació                    30670 W 

Ascensor                    5500 W 

Ventilació i clima                  9000 W 

Llocs de treballs            13500 W 

Altres           10000 W 

TOTAL....        68670 W 

	

3.2.	Instal·lació	de	enllaç	

3.2.1	Caixa	general	de	protecció	(ITC‐BT‐11)	
La caixa general de protecció s'instal∙larà a l'exterior de la nau a la tanca perimetral. Es tancarà 

amb una porta preferentment metàl∙lica, amb grau de protecció IK 10, segons UNE‐EN 50.102,  

estarà protegida davant la corrosió, i disposarà de pany normalitzat per la companyia.  

Les caixes de protecció i mesura acompliran amb tot el que s’indica a la Norma UNE‐EN 60.439 

–1,  tindran  un  grau  d’inflamabilitat  segons  s’indica  a  la  UNE‐EN  60.439  i  una  vegada 

instal∙lades tindran un grau de protecció IP43 segons UNE 20.324 

3.2.2	Derivació	individual	(itc‐bt‐15)	
S’executarà  amb  conductors    no  propagadors  d’incendis,  amb  emissió  reduïda  de  fums  i 

opacitat reduïda, amb una tensió d’aïllament de 0,6/1KW. 

Per fer el càlcul de la derivació es comprovarà que la intensitat màxima de la línia és inferior a 

les admeses pel Reglament de Baixa Tensió. 

Per la potència instal∙lada, el submistrament serà trifàsic (400 V). 

Intensitat nominal en servei trifàsic: 
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• In: Intensitat nominal del circuit en A 

• P: Potència en W 

• Uf: Tensió en V 

• cos(phi): Factor de potència (0,85) 
Per tant, per una potència de 60570 W, la intensitat resultant és de 116,12 A. 

Amb aquest valor hem de mirar un cable adient a aquesta intensitat en muntatge sota tub. La 

taula de la ITC‐BT‐19 per a un cable de 50 mm2 dóna una intensitat màxima suportada de 125 

A. 

La ITC‐BT‐15 del Reglament ens limita la caiguda de tensió de la línia al 1,5 %.  

La caiguda de tensió per un circuit trifàsic es determina: 

% 100
USg

LP
e

2⋅⋅

⋅
=  

• P, potència W 

• U, tensió V 

• I, intensitat A, 

• S, secció del conductor de fase (mm2), 

• L, longitud de la línia (m), 

• %e, caiguda de tensió percentual (%), 

• g, conductivitat: 48 per al Cu  
 

Per tant, per una  longitud de 20 m, la caiguda de tensió resultant serà del 0,36 %. 

Per tant, assegurem que col∙locant un cable de 4x50 mm2+50 mm2, es suportarà  la potència 

necessària i complirà amb la caiguda de tensió. 

 

3.2.3	Equip	de	mesura	(itc‐bt‐16)	
L'equip de mesura  s'instal∙larà a  l'interior de  caixes de doble aïllament  i no metàl∙liques, de 

material  transparent per  facilitar  la  lectura, al  local destinat a  la planta baixa, amb aïllament 

IP43, es col∙locarà en el mateix armari de la CGP. 

S'instal∙larà a la tanca perimetral, dins de l’armari homologat i a una alçada compresa entre 1,5 

i 1,8 m. 

 

 



Annex 11. Altres instal∙lacions 

 

Construcció d'una nau industrial a Castelldefels per a l'ús com a magatzem  13 

3.2.4	Quadre	de	comandament	i	control	(itc‐bt‐17)	
La  instal∙lació  consta  d’un  quadre  general  de  distribució,  amb  una  protecció  general  i 

proteccions  als  circuits  derivats.  A més  s’ha  projectat  un  subquadre  per  alimentar  la  zona 

d’oficines. 

La seva composició tindrà al menys, els següents dispositius de protecció: 

• Un  interruptor  automàtic  endotèrmic  general  i  per  a  la  protecció  contra 
sobreintensitats. 

• Interruptors diferencials per a la protecció contra contactes indirectes. 

• Interruptors automàtics magnetotèrmics per a la protecció dels circuits derivats. 
 

3.2.5	Mecanismes	
Tot mecanisme respondrà al grau d’estanqueïtat necessari corresponent a  la zona on s’ubica, 

segons REBT 2002.  

Els endolls per a neteja disposaran de tapa de protecció. 

3.2.6	Enceses	
Es repartiran les enceses per tal de garantir que es pot tenir diferents zones enceses o apagades 

a l’hora. 

3.2.7	Il·luminació	
S’ha dissenyat la instal∙lació tenint en compte els següents valors: 

Zona magatzem      300 lux 

Oficines        400 lux 

Circulacions        100 lux 

Lavabos        200 lux. 

 

3.2.8	Terres	(itc‐bt‐18)	
S'haurà de col∙locar una malla soterrada de cable de coure de 1 x 35 mm2 que, alhora, uneix 

l'armadura  d'acer  del  formigó  armat.  S'han  previst  plaques  i  piques  com  a  elèctrodes  per 

millorar la resistència del conjunt, que no haurà de ser superior als 5 ohms. Igualment s'indica 

en els plànols, diferents punts de presa de terres on connectar les línies principals. 

La  línia principal de  la  xarxa de protecció es  connectarà a  l’embarrat del quadre general de 

distribució, d'on es derivaran, sense pèrdua de continuïtat, les línies de protecció als diferents 

aparells elèctrics. 

3.2.9	Canalitzacions	de	conductors	(ict‐bt‐19)	
La distribució principal a la zona de magatzem es farà per safata metàl∙lica. En zones de cel ras 

i encastat  s’utilitzarà PVC  flexible. En  cas de discorre  superficialment es  farà en  tub  rígid de 

PVC. 
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3.2.10	Conductors	(ict‐bt‐028)	
Tots els conductors de  les  línies principals de cada circuit seran executats amb conductors de 

coure aïllats de 0,6/1 kV, de característiques antiflama segons REBT 2002. 

Les derivacions per a les connexions dels aparells podran ser amb conductor de coure aïllat V 

750, dins de tubs de protecció, segons l'apartat anterior. 

A continuació s’adjunten les taules amb els resultats del càlcul d’il∙luminació obtinguts amb el 

programa DIALUX. 

3.3.	Resultats	
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PHILIPS FBS120 1xPL-R/4P17W HF PG / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 72  97  100  100  88

Emisión de luz 1: 
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local / Resumen

Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.622 m, Factor 
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:129

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 401 181 509 0.452

Suelo 20 369 172 482 0.467

Techo 70 77 55 128 0.720

Paredes (6) 50 159 63 647 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Porcentaje de puntos con menos de 400 lx (para IEQ-7): 49.80%. 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 12.32 W/m² = 3.07 W/m²/100 lx (Base: 81.20 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 50
PHILIPS FBS120 1xPL-R/4P17W HF PG 
(1.000) 

1088 1250 20.0

Total: 54375 Total: 62500 1000.0

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Página 3



PFC

18.01.2014

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.67

Altura del local: 3.500 m
Base: 81.20 m²

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 

Techo 70 / / / 

Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 9.000 | 0.000 ) 9.000

Pared 2 50 ( 9.000 | 0.000 ) ( 9.000 | 6.000 ) 6.000

Pared 3 50 ( 9.000 | 6.000 ) ( 6.800 | 6.000 ) 2.200

Pared 4 50 ( 6.800 | 6.000 ) ( 6.800 | 10.000 ) 4.000

Pared 5 50 ( 6.800 | 10.000 ) ( 0.000 | 10.000 ) 6.800

Pared 6 50 ( 0.000 | 10.000 ) ( 0.000 | 0.000 ) 10.000

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Página 4
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local / Luminarias (lista de coordenadas)

PHILIPS FBS120 1xPL-R/4P17W HF PG
1088 lm, 20.0 W, 1 x 1 x PL-R/4P17W/840 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 0.640 0.630 3.622 0.0 0.0 90.0

2 0.640 1.880 3.622 0.0 0.0 90.0

3 0.640 3.130 3.622 0.0 0.0 90.0

4 0.640 4.380 3.622 0.0 0.0 90.0

5 0.640 5.630 3.622 0.0 0.0 90.0

6 0.640 6.880 3.622 0.0 0.0 90.0

7 0.640 8.130 3.622 0.0 0.0 90.0

8 0.640 9.380 3.622 0.0 0.0 90.0

9 1.930 0.630 3.622 0.0 0.0 90.0

10 1.930 1.880 3.622 0.0 0.0 90.0

11 1.930 3.130 3.622 0.0 0.0 90.0

12 1.930 4.380 3.622 0.0 0.0 90.0

13 1.930 5.630 3.622 0.0 0.0 90.0

14 1.930 6.880 3.622 0.0 0.0 90.0

15 1.930 8.130 3.622 0.0 0.0 90.0

16 1.930 9.380 3.622 0.0 0.0 90.0

17 3.220 0.630 3.622 0.0 0.0 90.0

18 3.220 1.880 3.622 0.0 0.0 90.0

19 3.220 3.130 3.622 0.0 0.0 90.0

20 3.220 4.380 3.622 0.0 0.0 90.0

21 3.220 5.630 3.622 0.0 0.0 90.0

22 3.220 6.880 3.622 0.0 0.0 90.0

23 3.220 8.130 3.622 0.0 0.0 90.0

24 3.220 9.380 3.622 0.0 0.0 90.0

25 4.510 0.630 3.622 0.0 0.0 90.0

26 4.510 1.880 3.622 0.0 0.0 90.0

27 4.510 3.130 3.622 0.0 0.0 90.0

28 4.510 4.380 3.622 0.0 0.0 90.0

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Página 5



PFC

18.01.2014

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local / Luminarias (lista de coordenadas)

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

29 4.510 5.630 3.622 0.0 0.0 90.0

30 4.510 6.880 3.622 0.0 0.0 90.0

31 4.510 8.130 3.622 0.0 0.0 90.0

32 4.510 9.380 3.622 0.0 0.0 90.0

33 5.800 0.630 3.622 0.0 0.0 90.0

34 5.800 1.880 3.622 0.0 0.0 90.0

35 5.800 3.130 3.622 0.0 0.0 90.0

36 5.800 4.380 3.622 0.0 0.0 90.0

37 5.800 5.630 3.622 0.0 0.0 90.0

38 5.800 6.880 3.622 0.0 0.0 90.0

39 5.800 8.130 3.622 0.0 0.0 90.0

40 5.800 9.380 3.622 0.0 0.0 90.0

41 7.090 0.630 3.622 0.0 0.0 90.0

42 7.090 1.880 3.622 0.0 0.0 90.0

43 7.090 3.130 3.622 0.0 0.0 90.0

44 7.090 4.380 3.622 0.0 0.0 90.0

45 7.090 5.630 3.622 0.0 0.0 90.0

46 8.380 0.630 3.622 0.0 0.0 90.0

47 8.380 1.880 3.622 0.0 0.0 90.0

48 8.380 3.130 3.622 0.0 0.0 90.0

49 8.380 4.380 3.622 0.0 0.0 90.0

50 8.380 5.630 3.622 0.0 0.0 90.0
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Planta oficines
29.12.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PHILIPS TBS165 K 3xTL5-14W HF C6 / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 66  99  100  100  70

Emisión de luz 1: 
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Planta oficines
29.12.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Despatx 2 / Resumen

Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:58

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 349 182 493 0.522
Suelo 20 294 183 424 0.623
Techo 70 59 45 67 0.768
Paredes (4) 50 129 43 224 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 14 15
Pared inferior 14 15
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 10.31 W/m² = 2.95 W/m²/100 lx (Base: 27.93 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) �  (Luminaria) [lm] �  (Lámparas) [lm] P [W]

1 6 PHILIPS TBS165 K 3xTL5-14W HF C6 
(1.000) 2625 3750 48.0

Total: 15750 Total: 22500 288.0
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Planta oficines
29.12.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Despatx 2 / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.67

Altura del local: 2.500 m
Base: 27.93 m²

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 6.220 | 0.000 ) 6.220
Pared 2 50 ( 6.220 | 0.000 ) ( 6.220 | 4.490 ) 4.490
Pared 3 50 ( 6.220 | 4.490 ) ( 0.000 | 4.490 ) 6.220
Pared 4 50 ( 0.000 | 4.490 ) ( 0.000 | 0.000 ) 4.490
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Planta oficines
29.12.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Despatx 2 / Luminarias (lista de coordenadas)

PHILIPS TBS165 K 3xTL5-14W HF C6
2625 lm, 48.0 W, 1 x 3 x TL5-14W/840 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 1.040 1.120 2.500 0.0 0.0 90.0
2 1.040 3.370 2.500 0.0 0.0 90.0
3 3.110 1.120 2.500 0.0 0.0 90.0
4 3.110 3.370 2.500 0.0 0.0 90.0
5 5.180 1.120 2.500 0.0 0.0 90.0
6 5.180 3.370 2.500 0.0 0.0 90.0
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Planta oficines
29.12.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PHILIPS TBS165 K 3xTL5-14W HF C6 / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 66  99  100  100  70

Emisión de luz 1: 
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Planta oficines
29.12.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Despatx 1 / Resumen

Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:50

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 328 197 408 0.601
Suelo 20 267 174 362 0.651
Techo 70 62 48 70 0.780
Paredes (4) 50 142 47 378 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 14 16
Pared inferior 14 15
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 11.02 W/m² = 3.36 W/m²/100 lx (Base: 17.42 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) �  (Luminaria) [lm] �  (Lámparas) [lm] P [W]

1 4 PHILIPS TBS165 K 3xTL5-14W HF C6 
(1.000) 2625 3750 48.0

Total: 10500 Total: 15000 192.0
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Planta oficines
29.12.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Despatx 1 / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.67

Altura del local: 2.500 m
Base: 17.42 m²

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 4.500 | 0.000 ) 4.500
Pared 2 50 ( 4.500 | 0.000 ) ( 4.500 | 3.870 ) 3.870
Pared 3 50 ( 4.500 | 3.870 ) ( 0.000 | 3.870 ) 4.500
Pared 4 50 ( 0.000 | 3.870 ) ( 0.000 | 0.000 ) 3.870
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Planta oficines
29.12.2013

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Despatx 1 / Luminarias (lista de coordenadas)

PHILIPS TBS165 K 3xTL5-14W HF C6
2625 lm, 48.0 W, 1 x 3 x TL5-14W/840 (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 1.130 0.730 2.500 0.0 0.0 90.0
2 1.130 3.130 2.500 0.0 0.0 90.0
3 3.380 0.730 2.500 0.0 0.0 90.0
4 3.380 3.130 2.500 0.0 0.0 90.0
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PFC

18.01.2014

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

PHILIPS FCS296 1xPL-TT/2P18W C / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 75  100  100  88  89

Emisión de luz 1: 
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PFC

18.01.2014

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Local / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.67

Altura del local: 3.500 m
Base: 81.20 m²

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 

Techo 70 / / / 

Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 9.000 | 0.000 ) 9.000

Pared 2 50 ( 9.000 | 0.000 ) ( 9.000 | 6.000 ) 6.000

Pared 3 50 ( 9.000 | 6.000 ) ( 6.800 | 6.000 ) 2.200

Pared 4 50 ( 6.800 | 6.000 ) ( 6.800 | 10.000 ) 4.000

Pared 5 50 ( 6.800 | 10.000 ) ( 0.000 | 10.000 ) 6.800

Pared 6 50 ( 0.000 | 10.000 ) ( 0.000 | 0.000 ) 10.000
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PFC

18.01.2014

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

ESCALA / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.67

Altura del local: 7.000 m
Base: 11.02 m²

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 

Techo 70 / / / 

Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 5.200 | 0.000 ) 5.200

Pared 2 50 ( 5.200 | 0.000 ) ( 5.200 | 2.120 ) 2.120

Pared 3 50 ( 5.200 | 2.120 ) ( 0.000 | 2.120 ) 5.200

Pared 4 50 ( 0.000 | 2.120 ) ( 0.000 | 0.000 ) 2.120
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PFC

18.01.2014

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

ESCALA / Resumen

Altura del local: 7.000 m, Altura de montaje: 7.195 m, Factor 
mantenimiento: 0.67

Valores en Lux, Escala 1:50

Superficie  [%] E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

Plano útil / 91 77 101 0.841

Suelo 20 75 66 83 0.873

Techo 70 54 34 69 0.629

Paredes (4) 50 83 25 630 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Porcentaje de puntos con menos de 400 lx (para IEQ-7): 100.00%. 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 16.00 W/m² = 17.55 W/m²/100 lx (Base: 14.63 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 9
PHILIPS FCS296 1xPL-TT/2P18W C (Tipo 
1)* (1.000) 

1056 1200 26.0

*Especificaciones técnicas modificadas Total: 9504 Total: 10800 234.0
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PFC

18.01.2014

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

ESCALA / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.67

Altura del local: 7.000 m
Base: 14.63 m²

Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]

Suelo 20 / / / 

Techo 70 / / / 

Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 6.900 | 0.000 ) 6.900

Pared 2 50 ( 6.900 | 0.000 ) ( 6.900 | 2.120 ) 2.120

Pared 3 50 ( 6.900 | 2.120 ) ( 0.000 | 2.120 ) 6.900

Pared 4 50 ( 0.000 | 2.120 ) ( 0.000 | 0.000 ) 2.120

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Página 6



PFC

18.01.2014

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

ESCALA / Luminarias (lista de coordenadas)

PHILIPS FCS296 1xPL-TT/2P18W C (Tipo 1) 
1056 lm, 26.0 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).

N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z

1 1.150 0.350 7.195 0.0 0.0 90.0

2 1.150 1.060 7.195 0.0 0.0 90.0

3 1.150 1.770 7.195 0.0 0.0 90.0

4 3.450 0.350 7.195 0.0 0.0 90.0

5 3.450 1.060 7.195 0.0 0.0 90.0

6 3.450 1.770 7.195 0.0 0.0 90.0

7 5.750 0.350 7.195 0.0 0.0 90.0

8 5.750 1.060 7.195 0.0 0.0 90.0

9 5.750 1.770 7.195 0.0 0.0 90.0
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Annex 12. Procediment Constructiu 
 

Construcció d'una nau industrial a Castelldefels per a l'ús com a magatzem 2 
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Construcció d'una nau industrial a Castelldefels per a l'ús com a magatzem 3 

1. Treballs previs 
 
El procés de construcció s’inicia després de signar l’acta de replanteig, aquest document 

indicarà la data d’inici d’obra. Caldrà determinar els emplaçaments de casetes d’obres, 

d’emmagatzematge de material i d’aplec de residus i s’hauran de tramitar els permisos 

necessaris per realitzar l’obra. En aquest cas no hi ha expropiacions ja que es tracta d’una obra 

dins una propietat privada. 

En referència a la contractació i subministre de les instal·lacions bàsiques, s’efectuarà 

l’emplaçament dels equips d’obra, el muntatge d’una caseta d’obra, que s’utilitzarà com a 

vestuari per als treballadors, així com el d’unes oficines i altres elements per tal de poder 

executar correctament l’obra. Es crearà un perímetre de seguretat en les zones més perilloses i 

s’estableix una zona de treball segura i de fàcil circulació. També s’haurà d’establir la connexió 

a la xarxa elèctrica, a la d’aigua potable i a la de clavegueram.  

La contractació de maquinària especial s’encarregarà amb suficient temps d’antelació per tal 

d’assegurar la seva disponibilitat el dia desitjat.  

2. Moviment de terres 

2.1 Neteja i esbrossada 
 

Prèviament a l’excavació de rases i pous, s’inicia amb la neteja i desbrossada de tota la 

superfície de la parcel·la, on es procedeix a l’eliminació de tota la vegetació de la zona 

d’afectació de l’obra amb mitjans mecànics i en un gruix aprox. de 30 cm.  Primerament, s’han 

de talar els arbres que estan ocupant la zona d’accés de camions i maquinària al recinte. Un 

cop retirats tots els arbres amb cistella mecànica i grua, el que es fa és començar a treure la 

vegetació i la terra vegetal superficial. Per fer aquesta operació, el més normal en aquest tipus 

d’obres és utilitzar una retroexcavadora. Cal remarcar que tot el material extret del 

desbrossament, s’ha de transportar a un abocador controlat. 

 

2.2 Excavació del terreny 
  

Per començar l’excavació, tota l’obra hauria d’estar ben senyalitzada amb cartells informatius 

referents a les mesures de protecció. S’efectua l’excavació del terreny fins a la cota 

determinada per tal de construir la caixa per a la solera i per a la pavimentació de tota la 

parcel·la incloent tant la superfície destinada a places d’aparcament com la superfície 
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Construcció d'una nau industrial a Castelldefels per a l'ús com a magatzem 4 

destinada a la platja de maniobres dels camions per a portar-lo després de l’execució de la 

pavimentació fins a cota de projecte. Els terrenys extrets seran transportats a l’abocador 

corresponent. Els mitjans que es requereixen són retroexcavadores. Un cop finalitzada aquesta 

activitat, s’instal·laran les casetes i es portarà a terme la preparació de la zona d’aplec del 

material.  

3. Fonamentacions 
 

3.1 Pilots 
 

A posteriori, es replantejarà els punts on s’executaran els pilots amb màquina pilotadora, 

realitzant un total de 52 pilons in situ del tipus CPI-8, tots ells de 14 m de longitud, dels quals 

33 són de diàmetre 35 cm i 19 són de diàmetre 55 cm. Es procedirà a la seva execució, 

perforant i injectant alhora el formigó de consistència líquida i col·locant després la seva 

armadura. Els pilots tipus CPI-8 són de barrina continua, formigonats pel tub central de la 

barrina. El procediment consisteix en introduir per rotació una barrina que està buida a 

l’interior del terreny, aquesta barrina és igual a la de la longitud del pilot. Durant la penetració 

de la barrina no s’extrau del terreny. Un cop introduïda la barrina en tota la longitud del pilot, 

aquesta s’extrau introduint el formigó pel seu interior. Un cop formigonat, s’introdueix 

l’armadura manualment. Les esperes del pilots s’han de mantenir cobertes de formigó fins al 

seu descapçalament. 

3.2 Enceps i bigues de lligat 
 
Seguidament, un cop replantejats els punts d’ubicació, s’han d’excavar mecànicament els 

elements de cimentació constituïts pels enceps i per les bigues de lligat a les cotes i amb les 

dimensions especificades en els plànols, i procedir al refinat dels seus costats manualment així 

com al seu encofrat amb plafons de fusta. Cal esmentar que s’executaran bigues de lligat de dues 

seccions diferents, segons s’especifica a l’annex de cimentacions, i que es disposaran al llarg de 

tot el perímetre de l’edificació per tal de poder recolzar els tancaments de façana i pel 

recolzament de les parets d’obra portants, actuant a mode de zunchos.  

Es procedirà al descapçalament de les esperes del pilons per a poder aconseguir la unió 

d’aquests amb els enceps. 

S’abocarà amb cubes una capa de formigó pobre de neteja de 15 N/mm2 de resistència 

característica i de 10 cm de gruix a les bigues trava i als pous de recolzament dels enceps per 



Annex 12. Procediment Constructiu 
 

Construcció d'una nau industrial a Castelldefels per a l'ús com a magatzem 5 

anivellar el terreny. Es col·locarà la ferralla de les bigues i dels enceps, la qual ja estarà 

muntada a l’obra i els operaris tan sols l’hauran de col·locar a l’interior de les rases i realitzar 

les unions corresponents. S’hauran de col·locar els separadors corresponents, tant a les parets 

verticals com a la base per tenir el recobriment mínim especificat per la instrucció EHE-08. 

S’haurà de vigilar que el ferro sigui net, és adir que no estigui brut de terra, grasses o líquid 

desencofrant, productes habituals en aquest tipus d’obres per tal que tingui bona adherència 

amb el formigó. 

L’abocament del formigó d’aquests elements, un HA-25 de consistència tova, es realitzarà 

directament des de camió i de manera continua, el més adient és que l’empresa que 

subministri el formigó no sigui gaire lluny de l’obra, i que en el procés de formigonat, es facin 

les corresponents provetes per després poder saber la resistència del formigó. Finalment, quan 

tota la sabata estigui plena, cal anivellar tota la superfície, sense deixar petjades ni marques 

considerables, per tal de que tot el ferro hagi quedat cobert amb el recobriment suficient. 

Abans de donar per acabada aquesta activitat, s’hauran de replantejar els enceps i les bigues 

trava per tal que aquestes estiguin totes a la cota especificada en projecte. Aquesta activitat és 

necessària pel fet de construir amb estructura prefabricada, ja que tot ha d’estar 

mil·limètricament calculat. En el cas de no complir amb la cota especificada, es procedirà al 

picat o reblert amb morter auto-anivellant d’alta resistència i sense retracció, segons s’estigui 

per sobre o per sota de la cota especificada. 

4. Excavació de rases  

4.1 Xarxa de desguàs 
 
Aquesta activitat inclou l’execució de rases, inferiors a 1,00 m de fondària, i a la col·locació dels 

tubs de sanejament en la posició que indiquen els plànols i el seu posterior tancament i 

compactació.  

4.2 Realització rases per pas d’instal·lacions 
 
Activitat consistent en l’execució de rases per el pas de les instal·lacions d’aigua potable, 

telèfon, dades, bies d’incendi i electricitat. S’excavaran les rases, es col·locarà la boca d’incendi 

equipada, els tubs de l’aigua potable i els tubs corrugats per on posteriorment es farà passar 

l’energia elèctrica i les línies de telèfon i de dades . Tot seguit es tancaran les rases i es 

compactaran correctament.   
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Les terres sobrants de les rases tant de desguàs com per al pas d’instal·lacions seran aplegades 

i posteriorment transportades a l’abocador corresponent. 

5. Col·locació dels pilars prefabricats i unió amb enceps 
 
Col·locació dels pilars prefabricats mitjançant una grua amb la capacitat de càrrega i altura 

precisa. També s’inclou en aquesta activitat l’encastament dels pilars a l’encep, executant una 

unió tipus calze amb injecció de grout de morter fluid sense retracció a l’espai existent entre el 

pilar i l’encep. El forat del calze es dissenya amb les dimensions del pilar, de 0,50 m x 0,50 m, 

més 15,00 cm de folgança per a poder reomplir amb el nomenat morter.  

6. Execució de la solera 
 
Es procedirà a la pavimentació de tota la superfície a ocupar per a l’edificació més la superfície 

exterior destinada a aparcament i a platja de maniobres per als camions amb una primera capa 

de 20 cm de gruix de material tolerable, adequat  tot-ú que es compactarà amb pneumàtics i/o 

rodets vibratoris fins el 98% del P.M.  

A la pavimentació de la superfície ocupada pel magatzem, les oficines i la platja de maniobres  

s’abocarà sobre la capa de materials compactats i des de tremuja un gruix de 25 cm de formigó 

reforçat amb fibres tipus HAF-30/A-2,5-2/F/20-60/IIa+F sobre una làmina de polietilè de 100 

μm que prèviament s’haurà col·locat sobre la subbase.  A l’interior es col·locarà una malla per 

armar la solera que es col·locarà a tot arreu tret de la zona destinada a oficines . Finalment es 

procedirà a la seva compactació amb vibradors i al seu quartejat per a la formació de les juntes 

en panys de 5,00 m x 5,00 m.. 

Amb aquesta composició, s’obté un ferm equivalent a un T32 segons la Norma 6.1 IC sobre 

Seccions de ferms(amb capacitat per a resistir un tràfic pesat de 50-100 vehicles pesats/dia). 

7. Col·locació de les bigues de forjat, les plaques alveolars de 
forjat i realització capa compressió 
 

Després de 3 dies d’haver realitzat la solera de la nau, es col·locaran les bigues de forjat 

prefabricades sobre les mènsules dels pilars mitjançant una grua amb la capacitat de càrrega i 

altura precisa, incloent la disposició dels aparells de recolzament necessaris. Així mateix es 

col·locaran les plaques del forjat mitjançant un grua amb la capacitat i altura necessàries i es 

realitzarà la capa de compressió de 5 cm de gruix de formigó armat amb malla.  
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8. Construcció de les parets d’obra 
 

Activitat consistent en l’execució de parets d’obra de blocs de formigó alleugerits de 20x20x40 

cm que serviran com a elements portants pel suport de l’escala, del forjat in situ i de 

l’ascensor. Aquestes parets aniran armades i s’ompliran de formigó a tal efecte. Les parets 

aniran cimentades sobre zunchos, a on es recolzaran directament, els quals prèviament 

s’hauran construït seguint la metodologia descrita a les bigues de lligat. 

9. Construcció del forjat in situ 
 

Es procedirà a construir una llosa armada de  2,40 x 1,80 m sobre les parets de càrrega tot just 

aquestes s’hagin acabat de construir i encara no s’hagi produït el seu curat per materialitzar el 

seu encastament. L’execució del forjat in situ requerirà l’apuntalament del seu encofrat. 

10. Col·locació dels elements prefabricats: escales prefabricades, 
jàsseres peraltades i frontals, bigues canals i biguetes de coberta. 
 

Mitjançant grua es procedirà a la col·locació de tots aquest elements. La grua ha de tenir les 

característiques necessàries per poder moure aquests elements prefabricats sense problemes. 

Les jàsseres de coberta es col·locaran sobre els aparells de recolzament (neoprens) que es 

disposaran sobre els pilars. 

La col·locació de les escales haurà d’efectuar-se en transcorregut un període de 7 dies després 

de l’execució del forjat in situ i la seva unió quedarà materialitzada amb els elements 

connectors previstos. 

Pel que fa a la col·locació de les corretges o biguetes de coberta, aquesta activitat tan sols 

consisteix en col·locar les bigues en els punts especificats en els plànols i unir-les a les jàsseres 

mitjançant les unions especificades pel fabricant. 

11. Col·locació de la coberta lleugera 
 

Per la construcció de la coberta s’utilitzarà camió-grua que col·locarà els diferents components 

sobre les corretges de coberta. Aquesta activitat també inclou la fixació de la coberta a les 

corretges de coberta mitjançant fixacions mecàniques dimensionades pel fabricant. 
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12. Col·locació dels tancaments de façana  
 

Aquesta activitat es realitza amb l’ajut d’una grua de càrrega i altura suficients com per 

col·locar les plaques de formigó com les de xapa metàl·lica. Un cop transportades les plaques a 

obra, el camió-grúa les col·locarà. Aquestes plaques, tant les plaques de formigó com les xapes 

tipus sandwictx, es col·locaran verticalment i es collaran amb les connexions especificades pel 

fabricant a l’estructura existent, sustentant els seu pes  sobre les bigues de lligat de la 

fonamentació. En el cas del tancament de xapa, portarà addicionalment una subestructura 

metàl·lica per a la subjecció de la mateixa als elements estructurals (pilars i jàsseres) de 

manera que el tancament quedarà enterrat fins a la cota on es troben les bigues de lligat. 

13. Col·locació de tancaments interiors 
 

Activitat que consisteix en la col·locació dels blocs prefabricats de formigó armat de partició 

interior de la nau. Aquests es col·loquen mitjançant grua de característiques adients. Es 

disposarà de plataformes elevadores pel treball dels operaris com també de bastides tubulars 

metàl·liques en els treballs que afecten als tancaments d’obertures. Pel que fa a la resta de parets 

divisòries, aquestes es muntaran in situ quan s’hagin transportat tots els materials pertinents a 

l’obra. 

14. Construcció de les cobertes planes invertides 
 
Es procedirà a l’execució de les cobertes planes invertides, amb el transport del 
material adient fins el punt d’obra. Durant la seva execució es definiran els pendents 
necessaris per a la recollida de les aigües pluvials, col·locant els embornals de desguàs 
adients especificats als plànols de sanejament.  
 
 
 
 
 

16. Acabats i altres 
 

16.1 Sanitaris i altres 
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Activitat consistent en la col·locació i muntatge de tots els aparells sanitaris, lavabos, dutxes i 

en el seu enrajolat.  

16.2 Revestiments de parets 
 

Activitat en què es realitza el revestiments de parets mitjançant aplacats de guix, morter i 

pintura. 

16.3 Instal·lacions i Col·locació de falsos sostres 
 

Activitat que porten a terme diferents equips, cadascun especialitzat en algun tipus 

d’instal·lació. Consisteix en realitzar totes les unions necessàries per tal que la nau tingui la 

xarxa de totes les instal·lacions preparades per a l’ ús de la nau. Posteriorment, es procedirà al 

tancament de tots els conductes i cables amb la col·locació de falsos sostres. 

17. Pavimentació exterior 
 

Pel que fa a la superfície exterior a l’edificació destinada per aparcament, es realitzarà un ferm 

flexible sobre la subbase  tot-ú de 20 cm grava . Sobre la capa de graves es realitzarà un reg 

d’imprimació, sobre del qual hi anirà una capa de ferm intermig de 6 cm de gruix tipus MB AC-

222bins. A sobre s’abocarà un reg d’adherència i finalment una capa de rodadura  de 4 cm de 

gruix del tipus MB AC-16 surf D que es compactarà amb compactadors de rodets metàl·lics, 

estàtics o vibratoris, neumàtics o mixtes.  S’haurà de crear les pendents adients per al 

sanejament de les aigües pluvials, tal i com s’especifica als plànols corresponents. 

 Amb aquesta s’obté un ferm equivalent a un T41 segons la Norma 6.1 IC sobre Seccions de 

Ferms (amb capacitat per a resistir un tràfic pesat de 25-50 vehicles pesats/dia). 

18. Enjardinat 
 
Es procedirà a la plantació de totes  les unitats d’arbre requerits per Normativa. Els arbres 
seran transportats amb grues. L’excavació dels clots i el seu reblert es realitzarà amb mitjans 
manuals. També es procedirà a l’enreixat de tot el perímetre de la parcel·la. 

19. Aixecament d’obra 
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En aquesta activitat, el què s’haurà de fer es deixar l’obra enllestida per a ser inaugurada. 

Bàsicament consistirà en la retirada de la zona d’aplec, les casetes dels treballadors,  les 

oficines, els magatzems i en la recollida de tot el material i maquinària d’obra.  
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Annex 13. Pla d’Obra 



Id Nombre de tarea Duración

1 1 Inici de l'obra 0 días

2 2 Activitats prèvies 6 días

3 2.1 Acta de replanteig 1 día

4 2.2 Activitats de gestió inicial 5 días

5 2.3 Contractació subcontratistes 5 días

6 2.4 Instal∙lacions bàsiques 5 días

7 2.5 Contractació i subministre 5 días

8 3 Activitats d'execució 185 días

9 3.1 Moviment de terres i esbrossada del terreny 2 días

10 3.2 Instal∙lació casetes, senyalització i altres 10 días

11 3.3 Replanteig i execució pilons 20 días

12 3.4 Construcció encepats i bigues trava 20 días

13 3.5 Xarxa desguàs 7 días

14 3.6 Rases per instal∙lacions 10 días

15 3.7 Col∙locació pilars prefabricats 11 días

16 3.8 Construcció de solera 15 días

17 3.9 Col∙locació de les bigues de forjat, plaques i forjats més 
capa de compressió

10 días

18 3.10 Construcció de les parets d'obra 7 días

19 3.11 Construcció forjat in situ 3 días

20 3.12 Col∙locació escales prefabricades 2 días

21 3.13 Col∙locació de neoprens 1 día

22 3.14 Col∙locació jàsseres peraltades i jàsseres frontals 6 días

23 3.15 Col∙locació de bigues canal 1 día

24 3.16 Col∙locació de corretges 3 días

25 3.17 Col∙locació de coberta lleugera 3 días

26 3.18 Col∙locació dels tancaments de façana 15 días

27 3.19 Col∙locació dels tancaments interiors 5 días

28 3.20 Construcció cobertes planes invertides 7 días

29 3.21 Col∙locació de l'ascensor 3 días

30 4 Acabats i altres 158 días

31 4.1 Pavimentació terrasses, oficines i altres  intal∙lacions 7 días

32 4.2 Revestiments de parets d'obra 7 días

33 4.3 Instal∙lacions 23 días

34 4.4 Col∙locació de falsos sostres 7 días

35 4.5 Pavimentació exterior a l'edificació 7 días

36 4.6 Enjardinat 7 días

37 4.7 Tancament de tot el recinte 7 días

38 5 Gestió de residus 223 días

39 5.1 Gestió de residus 223 días

40 6 Prevenció de riscos laborals 219 días

41 6.1 Formació en prevenció de riscos laborals 1 día

42 6.2 Sessions informatives periòdiques  196 días

43 6.3 Supervisió compliment de seguretat i salut durant les 
activitats de l'obra

217 días

44 7 Control de qualitat 217 días

45 7.1 Control de qualitat de les activitats de posta en obra 217 días

46 7.2 Control de qualitat de la recepció dels materials 211 días

47 7.3 Provetes per assaig de resistència en laboratori 64 días

48 8 Gestió final d'obra 0 días

49 8.1 Aixecament i final d'obra 0 días

50 9 Final de l'obra 0 días

24/02

23/12

31/12

01/01

01/01
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DOCUMENTS DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
El present Estudi de Seguretat està format per: 

 Memòria 
 Plecs de condicions 
 Plànols 
 Pressupost 

 

1. MEMÒRIA INFORMATIVA 

1.1 OBJECTE DE L’ESTUDI 

 

S’elabora el present Estudi de Seguretat  i Salut de  l’ obra “Projecte de Construcció d’una nau 
industrial  per  a  l’ús  com  a  magatzem”,  per  a  donar  compliment  de  l’establert  en  el  RD 
1627/1997 de 24 d’octubre de 1997, de disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables a 
les obres de construcció, i en concret dóna compliment a l’article 4 d’aquest Reial decret. 

S’ estableixen, durant la construcció de la present obra, les previsions respecte a la prevenció 
de riscos d’ accident i  malalties  professionals derivades de l’ execució de les obres indicades 
en el projecte de construcció, així com  la  inclusió de  las  instal∙lacions preceptives d’ higiene  i  
benestar dels treballadors. 

Servirà  com  a  directriu  bàsica  a  l’  empresa  constructora  per  portar  a  terme  les  seves 
obligacions en el referent a  la prevenció de riscos  laborals, facilitant el seu desenvolupament 
sota el control del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de les obres, 
o en el seu defecte, de la Direcció Facultativa, d’acord amb el RD 1627/1997. 

1.2.CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 

 

Promotor de l’obra. 

El promotor de l’obra és una propietat de caràcter privat. 

Situació de l’obra. 

La nau en qüestió estarà  situada a  la parcel∙la nº 50‐2a de  la  illa 23 del Carrer del Molinot 
situada al polígon industrial del Camí Ral del municipi de Castelldefels. 

Denominació 

EL present Estudi de Seguretat i Salut  està inclòs en el projecte “Projecte de construcció d’una 
nau industrial per a l’ús com a magatzem” a Castelldefels – Barcelona. 

Ús de l’edificació. 
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L’ús de l’edifici anirà destinat a magatzem amb d’oficines. 

Solar 

El  solar  és  de  forma  quasi  rectangular  amb  la  cantonada  SW  tancant  en  corba,  amb  una 
topografia pràcticament plana i una superfície de 5626,70 m2. 

 

Pressupost, terminis d’execució i mà d’obra. 

El pressupost previst d’ Execució per Contracta per a la realització de les obres ascendeix  a la 
quantitat  de  UN  MILIÓ  CENT  NORANTA‐SIS‐MIL‐DOS‐CENTS  NORANTA‐TRES  EUROS  AMB 
QUARANTA‐SET CÈNTIMS (1.196.293,47€), IVA  inclòs. I el pressupost per contracte previst en 
el present estudi per a les mesures de seguretat i salut en obra és de TRENTA‐DOS MIL VUIT‐
CENTS VINT‐I‐SET EUROS AMB QUARANTA‐NOU CÈNTIMS (32.827,49 €), IVA inclòs. 

El  termini d’execució previst des de  l’inici de  les obres  a  la  seva  finalització  s’estima  en un 
període de 10 mesos, preveient que  la mà d’obra no  superarà en  cap moment  la presència 
simultània de més de 10 persones. 

Centres assistencials més propers 

La ubicació del centre assistencial més proper amb servei d’urgència en cas d’accident es troba 
al mateix municipi  de  Castelldefels  una  distancia  en  circulació  rodada  d’uns  5 minuts  en 
condicions normals de trànsit. 

A un lloc visible de l’obra es col∙locarà el recorregut als centres assistencials més propers, entre 
els quals  s’assenyalaran els corresponents a  la Mútua d’Accidents de Treball de  l’Empresa o 
Empreses col∙laboradores de l’obra. 

Centre d’Atenció Primària: 

El Castell Castelldefels 
C. de Guillermo Marconi, s/n 
08860 Castelldefels 

 

1.3. DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 

 
L’edifici  és  de  dimensions  rectangulars,  aproximadament  30x70  m2,  i  compta  amb  una 
superfície total construïda de 2411,35 m2 i amb una alçada màxima 10,49 m. 

L’obra és un edifici de formigó prefabricat dividit en dos cossos rectangulars que s’uneixen en 
forma  longitudinal. El  cos més proper al  carrer Molinot està  constituït per una planta baixa 
destinada a nau com a magatzem, que té unes dimensions aproximades de 30x60 m2 , i  d’un 
segon cos que està constituït per planta baixa més primera planta, de dimensions aprox. 30x10 
m2, que està destinat a oficines  i a altres sales d’ús com poden ser vestuaris, menjador, sala 
tècnica,  etc.,  existint  una  organització  definida  per  a  cadascun  dels  espais  i  superfícies  de 
l’edifici així com la creació de sectors d’incendis diferenciats. 

A més a més, inclou la execució de la cimentació de l’edifici amb l’execució de 22 encepats de 
dues tipologies diferents, de 2 o 3 pilons per encepat, amb les corresponents bigues trava. 
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Característiques de l’edifici: 

• Nau diàfana. Alçada lliure màxima de 9,5 m sobre una superfície de 1880,00 m2. 

• Façanes verticals compostes de murs de bloc de formigó i/o de blocs de formigó més 
xapa metàl∙lica sustentats sobre les bigues trava de la cimentació. 

• Coberta lleugera de panel sandwicht de 30 mm de gruix amb lluernaris i exutoris. 

• Paret divisòria de bloc d’argila expandida per separació entre nau  i zona destinada a 
oficines i altres (PB+1ª planta) de 9 m d’alçada. 

• Bloc d’edificació destinat a d’oficines de PB + P1  i de PB amb un total de 3 forjats de 
placa alveolar de 25 cm. 

• Sostre  de  forjat  de  10x10 m 2 destinat  a  coberta  plana  transitable  a  4,4 m  d’alçada 
lliure. 

• Sostre de  forjat de 10x20 m2 destinat com a sòl de planta primera d’oficines a 4,4 m 
d’alçada lliure. 

• Sostre de forjat de 10x20 m2 destinat com a coberta de planta primera d’oficines a 3,7 
m d’alçada lliure. 

 

Accés de persones alienes a l’obra 

Els accessos al local estaran degudament senyalitzats i identificats. 
 

És de gran importància establir un control rigorós per a la totalitat del personal. Aquest control 
s’establirà a l’entrada a l’obra de manera que cap persona podrà tenir accés a l’ obra sense la 
prèvia autorització del cap d’obra o encarregat. 
 

Subministre d’ energia elèctrica 

Es disposa de subministre d’energia elèctrica prèviament a l’inici de les activitats de l’ obra. 
 

Subministres d’ aigua potable 

Es disposa de subministre d’aigua potable prèviament a l’inici de les activitats de l’ obra. 
 
Abocament d’aigües brutes 

Es tractarà d’abocar directament a la xarxa de clavegueram existent connectada a la xarxa de 
sanejament pública. 
 

1.4. RISCOS I MESURES PREVENTIVES EN L’EXECUCIÓ DE LES ACTIVITATS 

D’OBRA  

 
S’ enumeren a continuació les activitats d’obra a realitzar. 

En elles,  tots els “riscos  identificats” es consideren avaluats amb el  resultat de  tolerables,  ja 
que a  continuació es descriuen  les  “normes preventives”, així  com els  “Equips de Protecció 
Individual”  necessaris  per  a  reduir  o minimitzar  aquests  riscos,  fet  que  possibilitarà  el  seu 
control. 
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Aquest document constitueix un procés d’identificació  i d’avaluació de riscos  i planificació de 
l’acció preventiva per a cadascuna de les fases d’obra. 

Malgrat  això,  quan  comencin  els  treballs,  s’establiran  control  periòdics  que  permetin 
determinar que els  riscos  romanen  tolerables per a  tots els  llocs de  treball, en  cas  contrari 
s’establiran les mesures de correcció i control adients.  

El procediment de treball contempla les següents fases: 

• Moviment de terres. 

• Execució de la cimentació. 

• Estructura. 

• Cobertes. 

• Tancaments i treballs de paleta. 

• Sanejament horitzontal i vertical. 

• Compactació i consolidació de terrenys. 

• Formigonat solera i pavimentació. 

• Fusteria. 

• Muntatge de vidre. 

• Treballs de pintura. 

• Instal∙lacions (elèctriques, enllumenat, contra incendis, comunicacions, altres). 

• Treballs de lampisteria.  

2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

2.1. TREBALLS PREVIS A LA REALITZACIÓ DE L’OBRA  

 
Tanca i senyalització 
 
S’haurà de  fer  el  tancament de  la  zona d’ocupació de  la  via pública  abans de  l'’inici de  les 
obres. Les condicions i senyalització de la tanca perimetral seran les següents: 

Tindrà un mínim de 2.00 m. d’alçada, amb una porta d’accés per vehicles de 4.00 m d’ample i 
una porta de 1.00 m independent, per l’accés del personal. 

 Senyal informativa de localització de la farmaciola. 
 Senyal informativa de localització dels extintors. 
 Senyal de prohibit aparcar a la zona d’entrada de vehicles. 
 Obligatorietat de l’ús del casc en tot el recinte de l’obra. 
 Prohibició d’accés a tota persona aliena a les obres i/o no autoritzada. 
 Cartell de l’obra. 
 Senyal indicadora de perill per descàrrega elèctrica. 

En  un  punt  visible  i  conegut  de  l’obra  caldrà  informar  sobre  l’emplaçament  dels  centres 
d’assistència mèdica més propers a l’obra així com del seu telèfon i horari d’atenció. 

Així mateix també caldrà tenir en lloc visible els telèfons i adreces dels centres assignats per a 
cada tipus d’urgència (bombers, ambulàncies, policia municipal, mossos d’esquadra,...). 

Serveis higiènics amb vestidors, oficina d’obra magatzem i farmaciola de primers auxilis 

Serveis higiènics 
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En funció del nombre màxim d’operaris que es poden trobar en les respectives fases d’obra, es 
determina  la superfície  i els elements necessaris per aquestes  instal∙lacions. En aquest cas es 
preveu col∙locar en un lloc de la parcel∙la una caseta amb: 

‐ Un rentamans amb aigua calenta, sabó, tovalloles i un mirall. 

‐ Un inodor amb descàrrega amb aigua corrent, paper higiènic, penjador 

Vestidors 

Els vestidors estaran ubicats al costat dels serveis higiènics. Es procurarà en qualsevol cas que 
el conjunt tingui la qualitat i higiene adients. Disposaran de seients i de zones delimitades per a 
cada operari. S’hi  instal∙larà una farmaciola de primers auxilis amb el contingut  indicat per  la 
legislació vigent, i un extintor de pols seca polivalent d’eficàcia 13A. 

Oficina d’obra 

L’empresa constructora comptarà amb un lloc destinat a oficina. Aquesta oficina disposarà de 
taula  i  arxivadors  i  s’utilitzarà  per  treballs  administratius  i  tècnics.  En  aquesta  oficina  s’hi 
guardaran  tots els documents oficials que per aplicació de  la  legislació sectorial vigent hagin 
d’estar presents a l’obra. 

Farmaciola de primers auxilis 

La  farmaciola  de  què  es  disposarà  a  l’obra  contindrà  els  elements  necessaris  per  atendre 
petites ferides i mal estar, com són per exemple l’aigua oxigenada, alcohol 96º, tintura de iode, 
mercromina,  gassa  estèril,  cotó  hidròfil,  benes,  esparadrap  i  tiretes,  antiespasmòdics, 
analgèsics, torniquet, guants esterilitzats, termòmetre, etc. 

2.2. INSTAL∙LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D‘OBRA 

 

Descripció de la instal∙lació elèctrica provisional  

Quadre general. 

Conjunt de  la unitat de  comptadors, de  comandaments  i protecció  en què  s’hi ubiquen  els 
elements següents: 

 Tallacircuits fusibles generals. 
 Comptadors. 
 Interruptor diferencial. 
 Interruptor automàtic general. 
 Interruptors automàtics per a línies repartidores als quadres de 
 distribució. 
 Elements auxiliars. 
 Premsa‐estopes en les canalitzacions d’entrada i sortida. 

Les mesures preventives a adoptar són: 

 La connexió a terra s’haurà de fer amb el corresponent conductor de protecció. 
 El  quadre  només  podrà  obrir‐se  amb  estris  especials,  i  podrà  manipular‐ho  un 

especialista elèctric responsable. 
 No podran fer‐se forats al quadre pel pas de fils que anul∙lin l’efecte de doble aïllament 

i disminueixi el grau de protecció. 
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 Caldrà  comprovar  diàriament  el  bon  funcionament  del  disparador  del  diferencial 
mitjançant el polsador de prova. 

 Caldrà  comprovar  periòdicament,  amb  els  aparells  escaients,  que  es  dispari 
correctament a la intensitat de defecte que tingui prefixada. 

Línies repartidores. 

És la part de la instal∙lació que enllaça el quadre general amb els quadres de distribució. Podrà 
anar enterrada, aèria o per terra, en les condicions que s’especificaran en l’apartat de mesures 
preventives. 

Les mesures preventives a adoptar seran les següents: 

 

 Els  conductors utilitzats  seran del  tipus de mànega  flexible,  amb  tensió nominal  de 
1000V., i aptes per a treballar en condicions severes. 

 Quan passin per terra s’hauran de protegir de les agressions mecàniques. 
 Quan  vagin  soterrats  s’hauran  de  protegir  contra  la  corrosió  del  terreny  i  amb  una 

cobertura adequada contra les agressions mecàniques. En aquest cas, també, s’hauran 
de senyalitzar delimitant‐ne la trajectòria i la fondària. 

 No es permetrà en cap cas fer‐hi entroncamentss. En cas d'haver‐se d’allargar caldrà 
fer‐ho mitjançant una pressa de corrent intermitja o a través d’un quadre de connexió. 
 

Quadres de distribució. 

Estaran dotats, com a mínim, dels següents elements: 

 Caixes de borns i/o bases d’endolls estancs. 
 Transformador de tensió a 24 V en llocs humits i a 50 V en ambients secs. 
 Interruptor automàtic magnetotèrmic per a cada pressa de corrent. 
 Interruptor diferencial de 30 mA per a enllumenat i màquines portàtils. 
 Barres de distribució i connexió de la línia de presa de terra. 

Les  mesures  preventives  a  adoptar  seran  les  mateixes  que  s’han  esmentat  en  el  quadre 
general. 

Línies d’utilització. 

Es  la part de  la  instal∙lació que enllaça els quadres de distribució amb els diferents receptors. 
Generalment aniran per terra i/o aèria. Pot incorporar‐se o no el conductor de massa en funció 
del fet que alimenti receptors de classe I,II i/o III. 

Les  mesures  preventives  a  adoptar  seran,  a  més  de  les  esmentades  en  el  cas  de  línies 
repartidores, les següents: 

 Revisar periòdicament el bon estat dels fils elèctrics que van connectats a màquines. 
 Els fils que portin corrent a màquines de classe I (necessitat de contacte de massa) han 

de portar incorporat un conductor de protecció. 

Receptors. 

Es el conjunt de màquines  fixes o portàtils alimentades a diverses  tensions en  funció de  les 
seves característiques i dels condicionaments legals. 
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Algunes d’aquestes màquines que s’utilitzaran en aquesta obra són: 

 Enllumenat fix i portàtil. 
 Radials. 
 Vibradors. 
 Serres de fusta i de ceràmica. 

 

Riscos més comuns. 

 Ferides punxents en mans. 
 Caigudes al mateix nivell. 
 Caigudes en alçada. 
 Cremades. 
 Incendi. 
 Electrocució. Contactes elèctrics directes e indirectes derivats essencialment de: 

 Treballs amb tensió. 
 Intentar  treballar  sense  tensió  però  sense  assegurar‐se  del  sistema  de 

protecció contra contactes elèctrics indirectes en general, i de la toma de terra 
en particular. 

 Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció. 
 Fer servir equips inadequats o deteriorats. 
 Mal  comportament o  incorrecte  instal∙lació dels  sistema de protecció  contra 

contactes elèctrics indirectes en general, i de la toma de terra en particular. 

Normes o mesures preventives. 

Sistema  de  protecció  contra  contacte  indirectes.  Per  la  prevenció  de  possibles  contactes 
elèctrics  indirectes,  el  sistema  de  protecció  triat  és  el  de  posada  a  terra  de  les masses  i 
dispositius de tall per intensitat de defecte (interruptors diferencials). 

 Normes de prevenció tipus pels cables. 
 Normes de prevenció tipus pels interruptors. 
 Normes de prevenció tipus pels quadres elèctrics. 
 Normes de prevenció tipus per les tomes de terra. 
 Normes de prevenció tipus per instal∙lació de l’enllumenat. 
 Normes o mesures de protecció tipus. 

 

Els quadres elèctrics de distribució s’ubicaran sempre en llocs de fàcil accés. 

No s’instal∙laran en el desenvolupament de  les rampes d’accés al  fons de  l’excavació  (poden 
ser arrancats per la maquinària o camions i provocar accidents). 

Els quadres elèctrics d’intempèrie, per protecció, es cobriran amb viseres contra la pluja. 

Els postes provisionals dels quals es pengen  les mànegues elèctriques no s’ubicaran a menys 
de 2 m. del perímetre de l’excavació, carretera i/o assimilables. 

El  subministrament elèctric  al  fons de  l’excavació  es  farà per un  lloc que no  sigui  la  rampa 
d’accés, per vehicles o pel personal, mai a la vora d’escales de mà. 

Els  quadres  elèctrics  en  servei,  estaran  tancats  amb  ferradures  de  seguretat  de  triangle  en 
servei. 
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No es permet  l’ús de fusibles rudimentaris. S’han de fer servir fusibles normalitzats  idonis en 
cada cas. 

3. ANÀLISI DE RISCOS I MESURES PREVENTIVES 

3.1 Moviment de terres 

 

Descripció dels treballs 

Es  preveu  excavació  per  a  la  pavimentació  de  tota  la  parcel∙la,  inclosa  la  construcció  de  la 

solera de  la nau, amb camió amb pala excavadora  i  l’excavació en  rases per a bigues  trava, 

enceps  i  instal∙lacions  soterrades  en  l’execució  de  l’obra,  quedant  el  tereny  a  les  cotes 

definides al plànol de replanteig i anivellació. 

S’iniciaran els treballs amb pala carregadora fins a  les cotes definides als plànols evacuant‐se 

les terres sobrants en camions de tonatge mig, màxim dos eixos. 

La retroexcavadora actuarà en  la realització de pous  i rases de sanejament, amb un posterior 

refinament  a mà, procedint  a  l’entibació de pous  i  rases  sí, per qualsevol  circumstància, es 

sobrepassaren els 0,65 m de fondària. 

RISCOS MÉS COMUNS: 

 Relliscaments i bolcades de màquines. 
 Col∙lisions entre màquines. 
 Atropellaments causats per les màquines al personal d’obra. 
 Caigudes del personal al fons de l’excavació. 
 Generació de pols. 

 

NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS. 

 Maniobres de maquinària: 
 Prohibició  de  la  permanència  de  personal  en  les  proximitats  de  les  màquines  en 

moviment. 
 Senyalització d’excavacions: 
 Control  de  talussos  i  parets  d’excavació,  amb  indicacions  especials  per  temps 

posteriors a les pluges o glaçades. 
 Prohibició de sobrecàrregues: 
 Distribució correcta de les càrregues en mitjans de transport. 
 Manteniment correcte de la maquinària des del punt de vista mecànic. 
 Senyalitzacions interiors d’obra: 
 Avís a transeünts  i tràfic rodat en entrades  i sortides de transport pesar  i maquinària 

d’obra. 
 Normes d’actuació de la maquinària utilitzada durant l’execució dels treballs referents a 
la seva pròpia seguretat. 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 

 Casc homologat 

 Botes 

 Guants 

 Proteccions auditives I de l’aparell respiratori 

 

PROTECCIONS COL∙LECTIVES: 

 Baranes 

 Límits pels apilaments de material 

 

3.2 Cimentacions 

 

El tipus de cimentació queden definits amb encepats de pilons i bigues trava.  

RISCOS MÉS COMUNS. 

 Caigudes al mateix nivell en conseqüència de l’estat del terreny. 

 Ferides punxants causades per les armadures. 

 Caigudes d’objectes des de la maquinària. 

 Atropellaments causats per la maquinària. 

 Dermatosis per contacte amb el formigó. 

 Caiguda de persones des de el perímetre del pous. 

 Electrocució 

 Deslliuraments de la coronació dels pous de Fonamentació. 

 

NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS. 

 Realització dels treballs per personal qualificat. 

 Les armadures, abans de la seva col∙locació, estaran totalment acabades. 

 Manteniment en el millor estat de neteja de la zona de treball, habilitant per al personal 

camins d’accés a cada punt de treball. 

 No s’apilaran materials ni es permetrà el pas de vehicles en el perímetre del pous de 

Fonamentació. 

 Els vibradors elèctrics estaran connectats a terra. 

 Per les operacions de formigonat i vibrat des de posicions sobre la fonamentació es 

col∙locaran plataformes de treball mòbils, formades per un mínim de tres taulons que es 

disposaran perpendicularment a l’eix de la rasa o sabata. 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 
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 Roba de treball. 

 Casc de polietilè, l’utilitzaran el personal de peu, els maquinistes i camioners quan 

vulguin deixar la cabina de conducció corresponent. 

 Botes de seguretat. 

 Botes de goma o de PVC de seguretat. 

 Vestits impermeables per ambients amb pluja. 

 Guants de cuir, goma o PVC. 

 Ulleres de seguretat. 

 

3.3 Estructura 

 

L’estructura  és  de  pilars  i  jàsseres  de  formigó  prefabricat  armats  i/o  pretensats  segons 

especificacions de l’empresa “Prefabricats Pujol” i que es detalla a continuació: 

• Pilars: prefabricats són de formigó armat resistència HA‐40/S/20/IIa amb acer B‐500 S. 

•Jàsseres:  són bigues peraltades de  formigó pretensat  amb pendent de  10%  a  dues  aigües 

tipus I‐60 amb fck= 45 N/mm2 amb acer B‐500 S. 

•Jàsseres frontals: biga composta en tres tram, tram central de doble pendent del 10% i trams 

laterals rectes, amb secció en forma de T, de formigó armat amb fck= 30 N/mm2 i amb acer B‐

500 S. 

• Biguetes de coberta: de formigó pretensat, tipus VP‐26 amb fck= 42,5 N/mm2. 

• Bigues canals: de formigó pretensat,tipus H‐40‐P amb fck= 40 N/mm2. 

• Bigues de forjat: de formigó pretensat, tipus Thalasa “L” amb fck= 50 N/mm2. 

• Forjats alveolars: de formigó pretensat, tipus PP‐25./120. 

• Forjat de llosa executat in situ 

 

El procés d’execució previst  serà el  lògic  i natural. Un  cop  finalitzat cadascun dels  forjats es 

col∙locaran les baranes de protecció del perímetre, accessos i forats per a major seguretat dels 

operaris. 

Treballs amb ferralla. Manipulació i posada en obra. 

Els  treballs  amb  ferro  consisteixen  en  la  construcció  i  col∙locació  de  tota  la  ferralla 

corresponent als forjats i lloses. 

RISCOS MÉS COMUNS: 

 Aixafaments durant les operacions de muntatge. 

 Topades, cops al cap i esforços excessius. 

 Talls i ferides en mans i peus per manipulació de rodons d’acer. 

 Aplanaments durant les operacions de càrrega i descàrrega de paquets de ferralla. 

 Entrebancades i torçades en caminar sobre armadures. 

 Els derivats dels eventuals trencaments de rodons d’acer durant l’estirada o doblat. 

 Caigudes a un mateix nivell. 

 Caigudes a diferent nivell. 
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 Cops per caiguda o gir descontrolat de la càrrega suspesa. 

NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS: 

 Es recorda que són d’aplicació la major part de les mesures de seguretat detallades a 

l’apartat d’encofrats. 

 S’habilitarà a  l’obra un espai a  l’apilament classificat dels rodons de ferralla proper al 

lloc de muntatge de les armadures. 

 Els paquets de  rodons  s’emmagatzemaran en posició horitzontal  sobre dorments de 

fusta. 

 El transport aeri de paquets de ferralla mitjançant grua es farà suspenen la càrrega per 

dos punts separats mitjançant eslingues. 

 La  ferralla  muntada  s’emmagatzemarà  en  llocs  designats,  separats  del  lloc  de 

muntatge. 

 Els retalls sobrants de ferro es recolliran i s’apilaran en una lloc determinat per tal de 

carregar‐los i transportar‐los al abocador.  

 Es  farà una escombrada periòdica de puntes,  filferros  i  retalls de  ferralla en  torn al 

banc de treball. 

Queda prohibit el transport aeri d’armadures de pilars en posició vertical. Es transportaran 
suspesos de dos punts mitjançant eslingues. 
Només es permetrà el transport vertical per la ubicació exacta "in situ". 
Es prohibeix el muntatge de cèrcols perimetrals sense abans estar instal∙lades les xarxes o 
baranes de protecció. 
 S’instal∙laran camins de tres taulons d’amplada, 60 cm. mínim, que permetin la circulació 
sobre forjats en fase d’armat de negatius. 
Les maniobres d’ubicació "in situ" de ferralla muntada es guiaran mitjançant tres homes, dos 
guiaran mitjançant sogues en dues direccions la peça a situar, seguint les instruccions del 
tercer que procedirà manualment a efectuar les correccions d'aplomat. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 

 Roba de treball. 
 Casc de polietilè, l’utilitzaran el personal de peu, els maquinistes i camioners quan 

vulguin deixar la cabina de conducció corresponent. 
 Botes de seguretat. 
 Botes de goma o de PVC de seguretat. 
 Vestits impermeables per ambients amb pluja. 
 Guants de cuir, goma o PVC. 
 Cinturons de seguretat. 
 Cinturó porta‐eines. 
 Treballs de manipulació del formigó. 

 

Treballs de manipulació del formigó. 

Els  treballs de  formigonat es  realitzaran de  tres maneres diferents, depenent de  l’element a 

formigonar. 
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Els fonaments, es formigonaran amb canaleta, abocat directament des del camió, utilitzant la 

bomba on aquest no arribi. 

Els  pilars,  els  forjats  i  les  lloses  es  formigonaran  amb  cubilot.  Alguns  forjats,  si  les 

circumstàncies de l’obra ho aconsellen, es podrien formigonar amb bomba. 

RISCOS MÉS COMUNS: 

 Caiguda de persones a un mateix nivell. 

 Caiguda de persones o objectes a diferent nivell. 

 Enfonsament d’encofrats. 

 Ruptura o rebentament d’encofrats. 

 Trepitjar sobre elements punxents. 

 Trepitjar sobre superfícies de trànsit. 

 Les derivades de treballar sobre sòls humits o molls. 

 Dermatitis per ciments. 

 Atrapaments. 

 Electrocució. Contactes elèctrics. 

MESURES PREVENTIVES: 

 Si  s’aboca  el  formigó  en  canal,  s’haurà  de  tenir  en  compte  que  el  camió  s’ha  de 

mantenir, com a mínim, a 2.00 m. del talús  i que s’hauran de col∙locar uns  limitadors 

del recorregut a les rodes, per evitar bolcades. 

 El cubilot no es podrà emplenar per damunt del límit admissible i el buidat s’executarà 

accionant  la palanca d’obertura, amb  les mans protegides amb guants. El  cubilot es 

dirigirà mitjançant cordes penjants i no es pararà mai ni s’agafarà directament. 

 Per  formigonar  amb  bomba  cal  que  el  personal  sigui  especialitzat.  L’extrem  de  la 

mànega serà governada per dos operaris, per evitar caigudes. El formigonat des de els 

murs i dels pilars es realitzarà des de torretes o bastides convenientment subjectades. 

 Caldrà utilitzar cinturons de seguretat, quan es formigoni amb bomba als extrems dels 

encofrats, per evitar la caiguda de personal. 

 Abans  d’iniciar  el  formigonat,  l’encarregat  supervisarà  l’estat  de  l’encofrat  de 

l’element. 

 Es molt convenient formigonar els graons juntament amb la llosa d’escala. 

 Es prohibeix abocar grans quantitats de  formigó en un sol punt per evitar càrregues 

excessives. 

 No es poden apilar materials damunt dels  forjat  fins que Direcció  Facultativa no ho 

autoritzi. 

 S’utilitzaran plataformes de formigonat quan s’emplenin els murs i el pilars. Aquestes 

plataformes hauran de ser segures per l’operari (estables, amb baranes,..) 

 Es  recorda  que  són  d’aplicació  obligada  la major  part  de  les mesures  de  seguretat 

detallades als apartats anteriors (encofrats, ferro). 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 

 Roba de treball. 
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 Casc  de  polietilè,  l’utilitzaran  el  personal  de  peu,  els maquinistes  i  camioners  quan 

vulguin deixar la cabina de conducció corresponent. 

 Botes de seguretat. 

 Botes de goma o de PVC de seguretat. 

 Vestits impermeables per ambients amb pluja. 

 Guants de cuir, goma o PVC. 

 Ulleres de seguretat antiprojeccions. 

3.4 Cobertes 

 

N’hi ha un total de tres cobertes, dues cobertes són planes i transitables en la zona d’oficines i 

la tercera coberta és no transitable de xapa plana, es tracta de la coberta de la nau.   

RISCOS MÉS COMUNS: 

 Caiguda  de  personal  des  de  punt  elevats  (escales,  forats  de  instal∙lacions,  vores  de 

sostres). 

 Caiguda de personal des dels  llocs de treball (bastides de cavallets, bastides tubulars, 

plataformes per a la recollida de materials, etc..). 

 Caiguda d’objectes damunt de les persones o vehicles. 

 Contactes elèctrics directes i indirectes amb punts de llum, endolls i maquinària. 

 Talls en mans, amb màquines de tallar obra vista o serra circular. 

 Entrada de partícules en els ulls (màquines de tallar obra o serra circular). 

 Danys produïts per treballar en llocs saturats de pols (on hi ha les màquines de tallar). 

 Topades i cops al cap. 

 Atrapaments per mitjans d’elevació i transport. 

 Cremades (impermeabilització en calent). 

 Talls per manipulació d’eines manuals. 

NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS: 

 Tots els forats deixats en obra, siguin grossos o petits, es protegiran donant continuïtat 

al mallat, el qual no es tallarà fins el moment d’utilitzar l’espai o forat. 

 En el  cas de necessitar algun  forat per al  subministra de material, es protegirà amb 

baranes de fusta degudament subjectades. 

 Si es fan graons provisionals, tindran tota l’amplada prevista, amb l’estesa més gran de 

23 cm. i el davanter menor de 20 cm. 

 Les rampes d’escales estaran protegides, al seu voltant, per una barana sòlida de 90 

cm. d’alçada, formada per passamans, travesser intermig i sòcol de 15 cm. 

 Totes  les  zones  de  treball  (interiors  i  exteriors)  estaran  ben  il∙luminades  i  netes  de 

runa. 

 Queda  totalment  prohibida  la  utilització  de  ponts  formats  per  un  sol  tauló  i  sense 

baranes. 

 La pujada de palets carregats es farà sense trencar els fleixos. Si es pugen sense palets, 

es farà dintre d’un cubilot tancat. 
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 La barana de tanca perimetral de forats es desmuntarà únicament en el punt necessari 

per  introduir  la  càrrega  en  un  determinat  lloc  i  només  durant  el  temps  que  duri 

l’operació. 

 L’aplec  de  materials  es  farà  pròxim  a  cada  pilar  per  evitar  les  sobrecàrregues  de 

l’estructura en llocs de menor resistència. 

 Es  prohibeix  llançar  runa  directament  per  les  obertures  de  façana  o  pels  forats 

interiors. 

 Es  prohibeix  treballar  damunt  de  les  parets  abans  que  passin  48  hores  de  la  seva 

construcció. 

 Es prohibeix  l’ús de  cavallets en els extrems dels  forjats,  si abans no  s’han  col∙locat 

xarxes de protecció que impedeixin la caiguda de treballadors. 

 Durant  la construcció de  la coberta, estaran col∙locades  les xarxes de protecció  i  les 

baranes esmentades a l'inici. 

 En dies de vent fort ( 60km/hora), pluja, gelada o neu, no es treballarà al pla inclinat de 

la coberta. 

 L’aplec de material a la coberta no es farà mai seguint el seu pendent. Es farà damunt 

de taulons que garanteixin l’horitzontalitat dels palets. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 

 Casc homologat. 

 Botes de seguretat. 

 Guants de cuiro o PVC. 

 Botes d’aigua. 

 Botes impermeables de seguretat i vestit d’aigua per a ambients plujosos. 

 Cinturons de seguretat per a situacions compromeses. 

 Botes, polaines i davantal de impermeabilitzacions en calent. 
 Ulleres de protecció. 
Per la manipulació d’asfalts en calent s’utilitzarà: 
 Botes de cuir. 
 Polaines de cuir. 
 Mandrils de cuir. 
 Guants de cuir impermeabilitzats. 

 

3.5 Tancaments i treballs de paleta 

 

RISCOS MÉS COMUNS: 

 Caiguda de personal des de punt elevats (escales, forats per a  instal∙lacions, vores de 

sostres,..). 

 Caiguda de personal des dels  llocs de treball (bastides de cavallets, bastides tubulars, 

plataformes per a la recollida de materials, etc..). 

 Caiguda d’objectes damunt de les persones o vehicles. 

 Contactes elèctrics directes i indirectes amb punts de llum, endolls i maquinària. 

 Talls en mans, amb màquines de tallar obra vista o serra circular. 
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 Talls per l’ús d’objectes i eines manuals. 

 Dermatitis per contacte amb el ciment. 

 Entrada de partícules en els ulls (màquines de tallar obra o serra circular). 

 Danys produïts per treballar en llocs saturats de pols (on hi ha les màquines de tallar). 

 Topades i cops al cap. 

 Atrapaments per mitjans d’elevació i transport. 

 Partícules en els ulls. 

 Els derivats dels treballs en ambients polsosos (tallant rajola) 

 Els derivats per l’ús de mitjans auxiliars (cavallets, escales, bastides,..). 

NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS: 

 Tots els forats deixats en obra, siguin grossos o petits, es protegiran donant continuïtat 

al mallat, el qual no es tallarà fins el momento d’utilitzar l’espai o forat. 

 En el cas de ser necessari el forat per al subministrament de material, es protegirà amb 

baranes de fusta degudament subjectades. 

 Si es fan graons provisionals, tindran tota l’amplada prevista, amb l’estesa més gran de 

23 cm. i el davanter menor de 20 cm. 

 Les rampes d’escales estaran protegides, al seu voltant, per una barana sòlida de 90 

cm. d’alçada, formada per passamans, travesser intermig i sòcol de 15 cm. 

 Totes  les  zones  de  treball  (interiors  i  exteriors)  estaran  ben  il∙luminades  i  netes  de 

runa. 

 Queda  totalment  prohibida  la  utilització  de  ponts  formats  per  un  sol  tauló  i  sense 

baranes. 

 La pujada de palets carregats es farà sense trencar els fleixos. Si es pugen sense palets, 

es farà dintre d’un cubilot tancat. 

 La barana de tanca perimetral de forats es desmuntarà únicament en el punt necessari 

per  introduir  la  càrrega  en  un  determinat  lloc  i  només  durant  el  temps  que  duri 

l’operació. 

 L’aplec  de  materials  es  farà  pròxim  a  cada  pilar  per  evitar  les  sobrecàrregues  de 

l’estructura en llocs de menor resistència. 

 Es  prohibeix  llançar  runa  directament  per  les  obertures  de  façana  o  pels  forats 

interiors. 

 Es  prohibeix  treballar  damunt  de  les  parets  abans  que  passin  48  hores  de  la  seva 

construcció. 

 Es prohibeix  l’ús de  cavallets en els extrems dels  forjats,  si abans no  s’han  col∙locat 

xarxes de protecció que impedeixin la caiguda de treballadors. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 

 Casc homologat. 

 Botes de seguretat. 

 Guants de cuiro o PVC. 

 Botes d’aigua. 

 Botes impermeables de seguretat i vestit d’aigua per a ambients plujosos. 

 Cinturons de seguretat per a situacions compromeses. 
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 Botes, polaines i davantal de cuiro per a treballar amb impermeabilitzacions en calent. 

 Ulleres de protecció. 

3.6 Sanejament horitzontal i vertical 

 

La xarxa de sanejament es  farà mitjançant  tubs de PVC de diferents diàmetres  fins arribar a 

l’escomesa, majoritàriament  penjats  del  forjat  sanitari  o  sostre  de  coberta.  Únicament  els 

generals exteriors es preveuen soterrats. 

RISCOS MÉS COMUNS: 

 Caiguda de persones a un mateix nivell. 

 Caiguda de persones o objectes a diferent nivell. 

 Dermatitis per ciments. 

 Cops o talls per l’ús d’eines manuals. 

 Sobreesforços per postures obligades. 

NORMES O MESURES PREVENTIVES: 

 El  sanejament  i  la  seva  escomesa  a  la  xarxa  general  es  faran  segons  els  plànols  el 

projecte. 

 Els  tubs per  les  conduccions  s’apilaran en una  superfície el més horitzontal possible 

sobre dorments de  fusta, en una  zona delimitada,  i evitant que els  tubs  rellisquin o 

rodin. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 

 Casc homologat. 

 Botes de seguretat. 

 Guants de cuiro o PVC. 

 Botes d’aigua. 

 Botes impermeables de seguretat i vestit d’aigua per a ambients plujosos. 

 Cinturons de seguretat per a situacions compromeses. 

 Botes, polaines i davantal de cuiro per a treballar amb impermeabilitzacions en calent. 

 Ulleres de protecció. 

 Equip autònom d’il∙luminació. 

 Equip de respiració autònom. 

 Maniguets i polaines de cuir. 

3.7 Paviments 

 

RISCOS MÉS COMUNS: 

 Cops per fer servir objectes o eines manuals. 

 Talls per fer servir objectes amb arestes tallants o eines manuals. 

 Caigudes a diferent nivell. 
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 Caigudes a igual nivell. 

 Talls en els peus per trepitjar restes d’obra i material amb arestes tallants. 

 Cossos estranys en els ulls. 

 Dermatitis per contacte amb el ciment. 

 Sobreesforços. 

 Atrapaments de dits entre objectes. 

 Afeccions respiratòries per treballs dins d’ atmosferes amb pols. 

 

NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS: 

 El terra es netejarà de retalls i restes de pasta. 

 Abans de l’ utilització de qualsevol màquina ‐ eina, es comprovarà que es troba en 

òptimes condicions i amb tots els mecanismes i protectors de seguretat instal∙lats en 

bon estat per evitar accidents. 

 Les bastides sobre cavallets tindran sempre plataformes de treball d’ample no inferior 

a 60 cm. i barana de protecció de 90 cm. d’alçada. 

 Es prohibeix fer servir les cavallets per formar bastides, bidons, caixes de materials. 

 Es prohibeix l’ús de cavallets en balcons sense protecció contra les caigudes d’alçada. 

 Per fer servir cavallets en balcons i terrasses instal∙larà un tancament provisional, 

format per peus drets falcats al sòl i sostre, als quals s’hi aferraran taulons formant una 

barana sòlida de 90 cm. d’alçada, mesurat des de la superfície de treball sobre les 

cavallets. La barana tindrà passamans, llistó entremig i rodapeu. 

 Les zones de treball tindran una il∙luminació mínima de 100 lux a una alçada del terra 

al voltant dels 2 m. 

 La il∙luminació mitjançant portàtils es farà amb portalàmpades estancs amb mànec 

aïllant i reixa de protecció de la bombeta i alimentats a 24V. 

 Es prohibeix la connexió de cables elèctrics als quadres d’alimentació sense l’ús de les 

clavilles mascle ‐ femella, en prevenció de risc elèctric. 

 Les caixes de materials en apilament, no obstaculitzaran el pas, així s’evitaran 

accidents per entrebancades. 

 El transport de sacs d’àrids i aglomerats es farà sobre carretó de mà per evitar 

sobreesforços. 

ROBA DE PROTECCIÓ PERSONAL RECOMANABLE: 

 Casc homologat (obligatori en els desplaçaments per l’obra i en els llocs on hi hagi 

perill de caiguda d’objectes). 

 Botes de goma amb puntera reforçada. 

 Guants de cuiro o PVC. 

 Cinturó de seguretat. 

 Ulleres antipols. 

 Roba de treball. 

3.8 Compactació i  consolidació de terrenys 
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RISCOS MÉS COMUNS: 

 Projeccions d’ objectes i/o fragments.  

 Ambient amb pols.  

 Aixafament.  

 Atrapaments.  

 Atropellaments i/o col∙lisions.  

 Caiguda d’objectes i/o de màquines.  

 Caigudes de persones a diferent nivell.  

 Caigudes de persones al mateix nivell.  

 Cossos estranys als ulls.  

 Despreniments.  

 Cops i/o talls amb objectes i/o maquinària.  

 Enfonsaments.  

 Sorolls.  

 Bolcades de màquines i/o camions.  

NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS: 

 El terra es netejarà de retalls i restes de pasta. 

 Abans de l’ utilització de qualsevol màquina ‐ eina, es comprovarà que es troba en 

òptimes condicions i amb tots els mecanismes i protectors de seguretat instal∙lats en 

bon estat per evitar accidents. 

 Les bastides sobre cavallets tindran sempre plataformes de treball d’ample no inferior 

a 60 cm. i barana de protecció de 90 cm. d’alçada. 

 Es prohibeix fer servir les cavallets per formar bastides, bidons, caixes de materials. 

 Es prohibeix l’ús de cavallets en balcons sense protecció contra les caigudes d’alçada. 

 Per  fer  servir  cavallets  en  balcons  i  terrasses  instal∙larà  un  tancament  provisional, 

format per peus drets falcats al sòl i sostre, als quals s’hi aferraran taulons formant una 

barana  sòlida  de  90  cm.  d’alçada, mesurat  des  de  la  superfície  de  treball  sobre  les 

cavallets. La barana tindrà passamans, llistó entremig i rodapeu. 

 Les zones de treball tindran una il∙luminació mínima de 100 lux a una alçada del terra 

al voltant dels 2 m. 

 La  il∙luminació mitjançant  portàtils  es  farà  amb  portalàmpades  estancs  amb mànec 

aïllant i reixa de protecció de la bombeta i alimentats a 24V. 

 Es prohibeix la connexió de cables elèctrics als quadres d’alimentació sense l’ús de les 

clavilles mascle ‐ femella, en prevenció de risc elèctric. 

 Les  caixes  de  materials  en  apilament,  no  obstaculitzaran  el  pas,  així  s’evitaran 

accidents per entrebancades. 

 El  transport  de  sacs  d’àrids  i  aglomerats  es  farà  sobre  carretó  de  mà  per  evitar 

sobreesforços. 

ROBA DE PROTECCIÓ PERSONAL RECOMANABLE: 

 Casc homologat  (obligatori  en  els desplaçaments per  l’obra  i  en  els  llocs on hi hagi 

perill de caiguda d’objectes). 

 Botes de goma amb puntera reforçada. 
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 Guants de cuiro o PVC. 

 Cinturó de seguretat. 

 Ulleres antipols. 

 Roba de treball. 

3.9 Formigonat de la solera per abocament directe 

 

Les  tasques  fonamentals  seran  d’excavació,  reompliment  i  formigonat  de  manera  que  la 

maquinària pesada bàsica estarà composta per Retro‐pales excavadores, camions de transport 

de material, compactadores, camions formigonera. 

RISCOS MÉS COMUNS: 

 Afeccions en la pell per dermatitis de contacte.  

 Cremadures físiques i químiques.  

 Projeccions d’ objectes i/o fragments.  

 Aixafaments.  

 Atrapaments.  

 Atropellaments i/o col∙lisions.  

 Caiguda d’objectes i/o de màquines.  

 Caiguda o col∙lapse de bastides. 

 Caigudes de persones a diferent nivell.  

 Caigudes de persones al mateix nivell.  

 Contactes elèctrics indirectes.  

 Cossos estranys en ulls.  

 Esfondraments.  

 Cop per trencament de cable.  

 Cops i/o talls amb objectes i/o maquinària.  

 Pisades sobre objectes punxants.  

 Enfonsaments. 

 Vibracions.  

 Sobreesforços.  

 Bolcada de màquines i/o camions 

MESURES PREVENTIVES: 

 Si  s’aboca  el  formigó  en  canal,  s’haurà  de  tenir  en  compte  que  el  camió  s’ha  de 

mantenir, com a mínim, a 2.00 m. del talús  i que s’hauran de col∙locar uns  limitadors 

del recorregut a les rodes, per evitar bolcades. 

 El cubilot no es podrà emplenar per damunt del límit admissible i el buidat s’executarà 

accionant  la palanca d’obertura, amb  les mans protegides amb guants. El  cubilot es 

dirigirà mitjançant cordes penjants i no es pararà mai ni s’agafarà directament. 

 Per  formigonar  amb  bomba  cal  que  el  personal  sigui  especialitzat.  L’extrem  de  la 

mànega serà governada per dos operaris, per evitar caigudes. El formigonat des de els 

murs i dels pilars es realitzarà des de torretes o bastides convenientment subjectades. 
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 Caldrà utilitzar cinturons de seguretat, quan es formigoni amb bomba als extrems dels 

encofrats, per evitar la caiguda de personal. 

 Abans  d’iniciar  el  formigonat,  l’encarregat  supervisarà  l’estat  de  l’encofrat  de 

l’element. 

 Es molt convenient formigonar els graons juntament amb la llosa d’escala. 

 Es prohibeix abocar grans quantitats de  formigó en un sol punt per evitar càrregues 

excessives. 

 No es poden apilar materials damunt dels  forjat  fins que Direcció  Facultativa no ho 

autoritzi. 

 S’utilitzaran plataformes de formigonat quan s’emplenin els murs i el pilars. Aquestes 

plataformes hauran de ser segures per l’operari (estables, amb baranes,..) 

 Es  recorda  que  són  d’aplicació  obligada  la major  part  de  les mesures  de  seguretat 

detallades als apartats anteriors (encofrats, ferro). 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 

 Roba de treball. 

 Casc  de  polietilè,  l’utilitzaran  el  personal  de  peu,  els maquinistes  i  camioners  quan 

vulguin deixar la cabina de conducció corresponent. 

 Botes de seguretat. 

 Botes de goma o de PVC de seguretat. 

 Vestits impermeables per ambients amb pluja. 

 Guants de cuir, goma o PVC. 

 Ulleres de seguretat antiprojeccions. 

 

3.8. Elements de fusteria exterior 

 

RISCOS MÉS COMUNS: 

 Cops per fer servir objectes o eines manuals. 

 Talls per fer servir objectes amb arestes tallants o eines manuals. 

 Caigudes a diferent nivell. 

 Caigudes a igual nivell. 

 Caiguda d’elements de fusteria sobre altres persones. 

 Talls en els peus per trepitjar restes d’obra i material amb arestes tallants. 

 Contacte amb l’energia elèctrica. 

 Sobreesforços. 

 Enganxades dels dits entre objectes. 

NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS: 

 El terra es netejarà de retalls i restes de pasta. 

 Les zones de treball tindran una il∙luminació mínima de 100 lux a una alçada del terra 

al voltant dels 2 m. 
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 La  il∙luminació mitjançant  portàtils  es  farà  amb  portalàmpades  estancs  amb mànec 

aïllant i reixa de protecció de la bombeta i alimentats a 24V. 

 Es prohibeix la connexió de cables elèctrics als quadres d’alimentació sense l’ús de les 

clavilles mascle‐femella, en prevenció de risc elèctric. 

 Els  apilaments  de  fusteria  no  obstaculitzaran  el  pas,  així  s’evitaran  accidents  per 

entrebancades. 

 Els bastiments, fulles de portes,. s’elevaran a  les plantes en blocs  lligats, suspesos del 

ganxo  de  la  grua mitjançant  eslingues. Una  vegada  en  la  planta  es  deslligaran  i  es 

descarregaran a mà. 

 Es prohibeix per apilaments de baranes definitives en els perímetres del forjat per tal 

d’evitar el risc de possibles desploms. 

 Els bastiments es disposaran rebuts com a mínim d’una quadrilla, per tal d’evitar cops, 

caigudes i bolcs. 

 Els  llistons horitzontals  inferiors contra deformacions, es col∙locaran a una alçada de 

60  cm.,  seran de  fusta blanca per  tal que es vegin més  i així evitar entrebancades  i 

caigudes. 

 El penjat de fulles de portes o finestres es farà com a mínim amb dos operaris, per tal 

d’evitar accidents per desequilibri, bolc, cops i caigudes. 

 Els  llistons  inferiors antideformacions es desmuntaran ràpidament, per  tal d’evitar el 

risc d'entrebancades i caigudes. 

 Les  escales  a  fer  servir  seran  de  tipus  tisora,  amb  sabates  antilliscants  i  cadena 

limitadora d’obertura. 

 Les  operacions  d’escatat  amb  escatadora  elèctrica  manual  es  faran  sempre  sota 
ventilació per corrent d’aire, per evitar accidents per treballar en atmosferes nocives. 

 L’emmagatzematge de coles i vernissos tindrà ventilació directe i constant, un extintor 
de pols químic sec al costat de  la porta d’accés  i sobre aquesta una senyal de "perill 
d'incendi" i una altra de "prohibit fumar" per evitar possibles incendis. 

 Es  prohibeix  expressament  anul∙lació  de  la  presa  de  terra  de  les  màquines‐eines. 
S’instal∙larà a totes una enganxina en aquesta sentit, sino tenen doble aïllament. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 

 Casc homologat  (obligatori  en  els desplaçaments per  l’obra  i  en  els  llocs on hi hagi 
perill de caiguda d’objectes). 

 Botes de goma amb puntera reforçada. 
 Guants de cuiro o PVC. 
 Cinturó de seguretat. 
 Ulleres antiprojeccions. 
 Roba de treball. 
 Mascareta de seguretat. 
 Botes de seguretat. 

 

3.9. Col∙locació dels vidres 

 
RISCOS MÉS COMUNS: 
 

 Cops per fer servir objectes o eines manuals. 
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 Talls en mans, braços, peus durant les operacions de transport i col∙locació del vidre. 
 Caigudes a diferent nivell. 
 Caigudes a igual nivell. 
 Caiguda d’elements de vidre sobre altres persones. 
 Talls en els peus per trepitjar restes d’obra i material amb arestes tallants. 
 Els derivats de la ruptura de les planxes de vidre. 
 Els derivats dels mitjans auxiliars a fer servir. 

 
NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS: 
 

 Les zones de treball tindran una il∙luminació mínima de 100 lux a una alçada del terra 
al voltant dels 2 m. 

 Il∙luminació mitjançant portàtils es farà amb portalàmpades estancs amb mànec aïllant 
i reixa de protecció de la bombeta i alimentats a 24V. 

 Es prohibeix la connexió de cables elèctrics als quadres d’alimentació sense l’ús de les 
clavilles mascle‐femella, en prevenció de risc elèctric. 

 Es prohibeix estar o treballar en la vertical d’un tram on s’instal∙la vidre, s’ha de 
delimitar la zona de treball. 

 Es mantindran nets de trossos de vidre les zones, per evitar el risc de talls. 
 En l’emmagatzematge, transport i col∙locació els vidres es mantindran en posició 

vertical. 
 La manipulació de planxes de vidre es faran mitjançant ventoses de seguretat. 
 El vidre presentat en la fusteria corresponent es rebrà i s’acabarà instal∙lar 

ràpidament, per evitar el risc d’accidents per ruptures. 
 Els vidres instal∙lats es pintaran ràpidament amb pintura a la calç per denotar la seva 

existència. 
 La col∙locació dels vidres es farà des de dins de l’edifici. 
 Les bastides sobre cavallets tindran sempre plataformes de treball d’ample no inferior 

a 60 cm. i barana de protecció de 90 cm. d’alçada. 
 Es prohibeix fer servir per formar bastides sobre cavallets, bidons, caixes de materials.. 
 Es prohibeix l’ús de cavallets en balcons sense protecció contra les caigudes d’alçada. 
 Per fer servir cavallets en balcons i terrasses instal∙larà un tancament provisional, 

format per peus drets falcats al sòl i sostre, als quals s’hi aferraran taulons formant una 
barana sòlida de 90 cm. d’alçada, mesurat des de la superfície de treball sobre les 
cavallets. 

 La barana tindrà passamans, llistó intermig i rodapeu. 
 Les escales a fer servir seran de tipus tisora, amb sabates antilliscants i cadena 

limitadora d’obertura. 
 Es prohibeixen els treballs de vidre quan hi hagin vents molt forts. 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 
 

 Casc homologat (obligatori en els desplaçaments per l’obra i en els llocs on hi hagi 
perill de caiguda d’objectes). 

 Botes de seguretat. 
 Polaines de cuir. 
 Mandil. 
 Guants de PVC. 
 Manyoples de PVC. 
 Nines de cuir que cobreixin el braç. 
 Cinturó de seguretat. 
 Ulleres antiprojeccions. 
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 Roba de treball. 
 

3.10. Pintura i vernissatge 

 
RISCOS MÉS COMUNS: 
 

 Cops per fer servir objectes o eines manuals. 
 Talls per fer servir objectes amb arestes tallants o eines manuals. 
 Caigudes a diferent nivell. 
 Caigudes a igual nivell. 
 Talls en els peus per trepitjar restes d’obra i material amb arestes tallants. 
 Cossos estranys en els ulls. 
 Contacte amb energia elèctrica. 
 Contacte amb substàncies corrosives. 
 Els derivats dels treballs fets en atmosferes nocives, intoxicacions. 
 Sobreesforços. 

 
NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS: 
 

 El terra es netejarà de retalls i restes de pasta. 

 Els bastides sobre cavallets tindran sempre plataformes de treball d’ample no inferior 

a 60 cm. i barana de protecció de 90 cm. d’alçada. 

 Es prohibeix fer servir per formar bastides les cavallets, bidons, caixes de materials.. 

 Es prohibeix l’ús de cavallets en balcons sense protecció contra les caigudes d’alçada. 

 Per  fer  servir  cavallets  en  balcons  i  terrasses  instal∙larà  un  tancament  provisional, 

format per peus drets falcats al sòl i sostre, als quals s’hi aferraran taulons formant una 

barana  sòlida  de  90  cm.  d’alçada, mesurat  des  de  la  superfície  de  treball  sobre  les 

cavallets. 

 La barana tindrà passamans, llistó intermig i rodapeu. 

 Les zones de treball tindran una il∙luminació mínima de 100 lux a una alçada del terra 

al voltant dels 2 m. 

 La  il∙luminació mitjançant  portàtils  es  farà  amb  portalàmpades  estancs  amb mànec 

aïllant i reixa de protecció de la bombeta i alimentats a 24V. 

 Es prohibeix la connexió de cables elèctrics als quadres d’alimentació sense l’ús de les 

clavilles mascle‐femella, en prevenció de risc elèctric. 

 L’emmagatzematge  de  pintures,  dissolvents  i  vernissos  tindrà  ventilació  directe  i 

constant, un extintor de pols químic sec al costat de  la porta d’accés  i sobre aquesta 

una  senyal  de  "perill  d’incendi"  i  una  altra  de  "prohibit  fumar"  per  evitar  possibles 

incendis. 

 Es prohibeix emmagatzemar pintures que poden emetre vapors  inflamables amb  les 

recipients  mal  tancats,  per  evitar  riscs  per  generació  d’atmosferes  tòxiques  o 

explosives. 

 S’evitarà  la  formació d’atmosferes nocives mantenint‐se sempre ventilat el  local que 

s’està pintant (finestres i portes obertes). 

 S’estendran cables de seguretat amarrats als punts forts de l’obra, dels que es lligaran 

el cinturó de seguretat en les situacions de risc de caiguda des de alçada. 
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 Les escales de mà a fer servir seran de tipus tisora, amb sabates antilliscants i cadena 

limitadora d’obertura, per tal d’evitar el risc de caigudes per inestabilitat. 

 Es prohibeix  fumar o córrer en  les estances on es pinti amb pintures que continguin 

dissolvents orgànics o pigments tòxics. 

 S’advertirà als personal encarregat de fer servir dissolvents orgànics o pigments tòxics 

de la necessitat d’una profunda higiene personal en mans i cara abans de fer qualsevol 

tipus d’àpat. 

 Es prohibeix fer treballs de soldadura i oxitall en llocs propers en els que es facin servir 

pintures inflamables, per tal d’evitar el risc d’explosió o d’incendi. 

 Els materials  en  apilament,  no  obstaculitzaran  el  pas,  així  s’evitaran  accidents  per 

entrebancades. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 

 Casc homologat  (obligatori  en  els desplaçaments per  l’obra  i  en  els  llocs on hi hagi 

perill de caiguda d’objectes). 

 Guants de PVC llargs. 

 Cinturó de seguretat. 

 Ulleres antipols. 

 Roba de treball. 

 Mascareta amb filtre específic recanviable per ambients polsosos. 

 Mascareta  amb  filtre  químic  específic  recanviable  per  atmosferes  tòxiques  per 

dissolvents orgànics. 

 Calçat antilliscant. 

 Gorra protector contra pintura pel cabell. 

3.11 Instal∙lacions 

 

RISCOS MÉS COMUNS: 

 Caiguda de persones al mateix nivell. 

 Caiguda de persones a diferent nivell. 

 Talls per l’ús d’ eines manuals. 

 Talls per manipulació de les guies i conductors. 

 Punxades a les mans per manipulació de guies i conductors. 

 Cops per eines manuals. 

 Sobreesforços per postures forçades. 

 Electrocució. 

 Incendi. 

 

NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS: 
 

 El magatzem per apilament de material elèctric s’ubicarà en el lloc assenyalat.  

 Ordre i neteja per evitar els riscos de pisades o ensopegades.  
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 Muntatge d’aparells elèctrics  (magnetotèrmics, disjuntors, etc) serà executat sempre 

per personal especialista.  

 Il∙luminació en els talls no inferior als 100 lux mesurats a 2 m del sòl. 

 La il∙luminació mitjançant portàtils s’ efectuarà utilitzant “portalàmpades estancs amb 

mànec aïllant i reixeta de protecció de la bombeta alimentats a 24 volts. 

 Es  prohibeix  la  connexió  de  cables  als  quadres  de  subministrament  elèctric  d’obra 

sense l’ utilització de les clavilles mascle‐femella. 

 Les  escales  de  mà  a  utilitzar,  seran  del  tipus  “estisores”,  dotades  amb  sabates 

antirelliscants  i  cadeneta  limitadora  d’apertura,  per  evitar  els  riscos  per  treballs 

realitzats sobre superfícies insegures i estretes.  

 Es prohibeix la formació de bastides utilitzant escales de mà a mode de cavallets, per 

evitar els riscos per treballs realitzats sobre superfícies insegures i estretes.. 

 En cas d’ utilització de bastides, escales de mà o plataformes elevadores de personal, 

es complirà amb l’establert al corresponent apartat del present Estudi.  

 Es prohibeix en general l’ús d’escales de mà o de bastides sobre cavallets en llocs amb 

risc  de  caiguda    des  d’alçada  durant  els  treballs  d’electricitat,  si  abans  no  s’han 

instal∙lat les proteccions de seguretat adients. 

 L’eina  a utilitzar pels  electricistes  instal∙ladors  estarà protegida  amb material  aïllant 

normalitzat contra contactes amb l’energia elèctrica.  

 Les eines dels  instal∙ladors elèctrics  l’aïllament de  les quals estigui deteriorat,  seran 

retirades i substituïdes per unes altres en bon estat de forma 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  va  des  del  quadre  general  de  la  “companyia 

subministradora”,  guardant  en  un  lloc  segur  els  mecanismes  necessaris  per  a  la 

connexió, que seran els últims en ser instal∙lats. 

 Les  proves  de  funcionament  de  la  instal∙lació  elèctrica  seran  anunciades  a  tot  el 

personal de l’obra abans de ser iniciades per evitar accidents. 

 Abans de fer entrar en càrrega l’ instal∙lació elèctrica, es farà una revisió en profunditat 

de les connexions de mecanismes, proteccions i entroncaments dels quadres generals 

elèctrics directes i indirectes d’acord am el Reglament Electrònic de Baixa Tensió. 

  L’entrada en servei de les cel∙les de transformació s’efectuarà amb l’edifici desallotjat 

de personal en presencia e la Prefectura de l’Obra.  

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 

 Casc de seguretat. 

 Guants de protecció. 

 Calçat de seguretat. 

 Roba de feina. 

 Cinturó o arnés de seguretat. 

 Ulleres de protecció. 

 Cinturó o arnés de seguretat. 

 

3.12 Treballs de lampisteria 
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RISCOS MÉS COMUNS: 

 Caiguda de persones al mateix nivell. 

 Caiguda de persones a diferent nivell. 

 Talls per la manipulació d’objectes i eines manuals.  

 Atrapaments entre peces pesades. 

 Explosió (del suport, ampolles de gasos liquats, bombones). 

 Els inherents a l’ús de la soldadura autògena. 

 Pisades sobre objectes punxants o materials. 

 Cremades. 

 Sobreesforços. 

 Partícules als ulls. 

NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS: 

 El local destinat a emmagatzemar les bombones o ampolles de gasos liquats tindrà 

ventilació constant, per “corrent d’aire”, porta amb pany de seguretat i il∙luminació 

artificial en el seu cas.  

 L’ il∙luminació elèctrica mitjançant portàtils s’efectuarà mitjançant “mecanismes 

estancs de seguretat” com mànec aïllant i reixeta de protecció de la bombeta. 

 Es prohibeix l’ús d’encenedors i bufadors junt a materials inflamables.  

 Es prohibeix abandonar encenedors i bufadors encesos. 

 S’ evitarà soldar amb les ampolles o bombones de gasos liquats exposats al Sol.  

 Se mantindran nets de retalls els llocs de treball. Es netejaran conforme s’avanci 

 El taller‐magatzem s’ ubicarà al lloc assenyalat per al seu fi.. 

 Sobre la porta del magatzem de gasos liquats s’establirà un senyal normalitzat de 

“perill d’explosió” i una altra de “prohibit fumar”. 

 Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s’instal∙larà un extintor de pols 

químic sec.  

 L’ il∙luminació dels talls de lampisteria serà d’un mínim de 100 lux mesurats a una 

alçada sobre el nivell del paviment al voltant dels 2 m. 

 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 

porta‐botelles. 

 S’ instal∙larà un rètol de prevenció al magatzem de gasos liquats i al taller de 

lampisteria amb la llegenda següent: “No utilitzeu acetilè per soldar coure o elements 

que el continguin, es produeix acetilur de coure que és un explosiu”.  

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 

 Casc de seguretat. 

 Guants de protecció. 

 Calçat de seguretat. 

 Davantal de cuir. 
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 Roba de treball. 

 Cinturó o arnés de seguretat. 

 Ulleres de protecció. 

 Mascareta de protecció respiratòria. 

4. EQUIPS I MITJANS AUXILIARS 

4.1. BASTIDES EN GENERAL 

 

RISCOS MÉS COMUNS: 

 Caigudes des de parts elevades. 

 Caigudes al mateix nivell, causades per la runa del terra. 

 Desplom de la bastida. 

 Caiguda d’objectes des de la bastida o a la bastida. 

 Cops i relliscades. 

 Atrapaments entre paret i bastida. 

 Riscs derivats del patiment de malalties no detectades (epilèpsia, vertigen, etc..). 

NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS: 

 Les bastides es lligaran convenientment per evitar moviments perillosos. 

 Si  la  bastida  es  col∙loca  damunt  de  terres,  els  trams  verticals  de  les  bastides  es 

recolzaran sobre taulons. 

 Les plataformes de treball tindran un mínim de 60 cm. d’amplada. 

 Les plataformes de  treball,  situades  a més de dos metres d’alçada,  tindran baranes 

perimetrals de 90 cm. d’alçada, formades per passamans, travesser intermig i sòcol de 

15 cm. 

 Es prohibeix deixar eines o material abandonat damunt de les bastides. 

 La runa no podrà llançar‐se directament des de les bastides. 

 Es prohibeix fabricar morters directament sobre les plataformes dels bastides. 

 La separació entre la bastida i la paret no pot ser superior de 45 cm. (Es recomana no 

superar els 30 cm.). 

 Queda totalment prohibit saltar i córrer per la bastida. 

 Els  contrapesos per  a bastides no podran  ser  fets  amb  sacs, bidons plens d’aigua o 

àrids, etc. (En el cas de ponts volants). 

 Els cables permetran baixar  la bastida fins al terra, en cas de necessitat. (En el cas de 

ponts volants). 

 Les bastides es calcularan per suportar quatre vegades la càrrega prevista. 

 Queda prohibit que una sola persona hissi les bastides. 

 La càrrega de la bastida estarà uniformement repartida per tota la superfícies. 

 A les bastides mòbils de pont volant, el personal està obligat a fer servir el cinturó de 

seguretat). 

 Els taulons que conformen la plataforma d’una bastida volant sortiran un mínim de 75 

cm. de cada suport. 
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 Les plataformes, en una bastida tubular, es subjectaran mitjançant abraçadora. 

 La forma d’unió entre tubs es farà amb les peces normalitzades. 

 La  comunicació  vertical,  entre  bastides  tubulars,  es  resoldrà  amb  escales 

prefabricades. 

 Està prohibit treballar a les bastides amb vent superior als 60 km/hora. 

 El transport de la plataforma de formigonat es farà amb ajuda de la grua. 

 La plataforma de formigonat no serà inferior a un quadrat de 1.10 m. de costat. 

 La plataforma no podrà ser ocupada per més de dues persones. 

 L’accés a la plataforma es farà mitjançant una escala de mà fixada a la torre. L’accés es 

tancarà amb una cadena sempre que la plataforma estigui ocupada. 

 Els peus drets dels bastides en zones de terreny inclinat es suplementaran mitjançant 

trossos de tauló, travats entre ells i rebuts al dorment de repartiment. 

 Abans de pujar a una plataforma  s’haurà de  revisar  tota  l’estructura per  tal d’evitar 

situacions inestables. 

 Els  bastides  s’inspeccionaran  diàriament  per  l’encarregat  abans  de  començar  els 

treballs. 

 Els elements que denotin mal comportament s’arreglaran ràpidament. 

 Els reconeixements mèdics previs per l’admissió del personal que ha de treballar sobre 

els  bastides  intentarà  detectar  trastorns  orgànics  que  puguin  tenir  i  que  poguessin 

provocar accidents a l’operari. 

ROBA DE PROTECCIÓ PERSONAL RECOMANABLE: 

 Casc homologat. 

 Botes de seguretat (segons els casos). 

 Calçat antilliscant (segons els casos). 

 Cinturó de seguretat. 

 Botes impermeables de seguretat i vestit d’aigua per a ambient plujosos. 

4.2. BASTIDES SOBRE CAVALLETS 

 

Formades  mitjançant  un  tauler  horitzontal  d’ample  mínim  60  cm.,  col∙locat  sobre  dos 

recolzaments en forma de “V” invertida. 

RISCOS MÉS COMUNS: 

 Caigudes des de parts elevades. 

 Caigudes al mateix nivell, causades per la runa del terra. 

 Desplom de la bastida. 

 Caiguda d’objectes des de la bastida o a la bastida. 

 Cops i relliscades. 

 Els derivats de l’ús de taulons i fusta de secció petita o en mal estat. 

NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS: 

 Sempre es muntaran perfectament anivellades, per tal d’evitar riscs per treballar sobre 

superfícies inclinades. 
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 Seran de fustes sanes, ben encolades i sense oscil∙lacions, deformacions i trencaments, 

per eliminar els rics de fallida. 

 Les plataformes de treball es lligaran perfectament als cavallets, per evitar balanceigs. 

 Les plataformes de treball no volaran més de 40 cm. dels cavallets per tal d’evitar els 

riscs de bolc per basculament. 

 Els cavallets no estaran separats més de 2.50 m., per tal d’evitar grans fletxes. 

 Els bastides es  formaran amb un mínim de dos cavallets, no es poden substituir per 

bidons, pilons de materials,.. 

 Sobre els bastides de cavallets només s’hi posarà el material estrictament necessari  i 

repartit  uniformement  en  la  plataforma  de  treball,  per  evitar  sobrecàrregues  que 

malmetin la resistència dels taulons. 

 Els  cavallets  metàl∙lics  de  sistema  d’obertura  de  tancament  o  tisora,  tindran  una 

cadeneta limitadora de l’obertura màxima, per garantir una perfecte estabilitat. 

 Les plataformes de treball tindran un mínim de 60 cm. d’amplada. 

 Les plataformes de  treball,  situades  a més de dos metres d’alçada,  tindran baranes 

perimetrals de 90 cm. d’alçada, formades per passamans, travesser intermig i sòcol de 

15 cm. 

 Es prohibeix deixar eines o material abandonat damunt de les bastides. 

 La runa no podrà llançar‐se directament des de les bastides. 

 Es prohibeix fabricar morters directament sobre les plataformes dels bastides. 

 Queda totalment prohibit saltar i córrer per la bastida. 

 Les bastides es calcularan per suportar quatre vegades la càrrega prevista. 

 Està  totalment  prohibit  col∙locar  bastida  de  cavallets  damunt  de  bastides  volants  o 

tubulars. No es poden superposar bastides sota cap concepte. 

 Està prohibit treballar a les bastides amb vent superior als 60 km/hora. 

 Abans de pujar a una plataforma  s’haurà de  revisar  tota  l’estructura per  tal d’evitar 

situacions inestables. 

 Els  bastides  s’inspeccionaran  diàriament  per  l’encarregat  abans  de  començar  els 

treballs. 

 Els elements que denotin mal comportament s’arreglaran ràpidament. 

 Els reconeixements mèdics previs per l’admissió del personal que ha de treballar sobre 

els  bastides  intentarà  detectar  trastorns  orgànics  que  puguin  tenir  i  que  poguessin 

provocar accidents a l’operari. 

 Els cavallets metàl∙lics per aguantar plataformes de treball ubicades a 2 o més metres 

d’alçada s'entravaran mitjançant creus de Sant Andreu. 

 Els  treballs  en  bastides  sobre  cavallets  en  balcons  estaran  protegits  de  caigudes 

d’alçada. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 

 Casc homologat. 

 Botes de seguretat (segons els casos). 

 Calçat antilliscant (segons els casos). 

 Cinturó de seguretat. 

 Botes impermeables de seguretat i vestit d’aigua per a ambient plujosos. 
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4.3. PLATAFORMES DE TREBALL 

 

RISCOS MÉS COMUNS: 

 Caigudes des de parts elevades. 

 Caigudes al mateix nivell, causades per la runa del terra. 

 Desplom de la bastida. 

 Caiguda d’objectes des de la bastida o a la bastida. 

 Cops i relliscades. 

 Atrapaments entre paret i bastida. 

 Riscs derivats del patiment de malalties no detectades (epilèpsia, vertigen, etc..). 

NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS: 

 Les plataformes de treball tindran un mínim de 60 cm. d’amplada. 

 Les plataformes de  treball,  situades  a més de dos metres d’alçada,  tindran baranes 

perimetrals de 90 cm. d’alçada, formades per passamans, travesser intermig i sòcol de 

15 cm. 

 Es prohibeix deixar eines o material abandonat damunt de les bastides. 

 La runa no es podrà llençar directament des de les bastides. 

 Es prohibeix fabricar morters directament sobre les plataformes dels bastides. 

 La separació entre la bastida i la paret no pot ser superior de 40 cm. 

 Queda totalment prohibit saltar i córrer per la bastida. 

 Els  contrapesos per  a bastides no podran  ser  fets  amb  sacs, bidons plens d’aigua o 

àrids, etc. (En el cas de ponts volants). 

 Les bastides es calcularan per suportar quatre vegades la càrrega prevista. 

 Queda prohibit que una sola persona hissi les bastides. 

 La càrrega de la bastida estarà uniformement repartida per tota la superfícies. 

 Els taulons que conformen la plataforma d’una bastida volant sortiran un mínim de 75 

cm. de cada suport. 

 Les plataformes, en una bastida tubular, es subjectaran mitjançant abraçadora. 

 Està prohibit treballar a les bastides amb vent superior als 60 km/hora. 

 El transport de la plataforma de formigonat es farà amb ajuda de la grua. 

 La plataforma de formigonat no serà inferior a un quadrat de 1.10 m. de costat. 

 La plataforma no podrà ser ocupada per més de dues persones. 

 L’accés a la plataforma es farà mitjançant una escala de mà fixada ala torre. 

 L’accés es tancarà amb una cadena sempre que la plataforma estigui ocupada. 

 Abans de pujar a una plataforma  s’haurà de  revisar  tota  l’estructura per  tal d’evitar 

situacions inestables. 

 Els  bastides  s’inspeccionaran  diàriament  per  l’encarregat  abans  de  començar  els 

treballs. 

 Els elements que denotin mal comportament s’arreglaran ràpidament. 

 Els reconeixements mèdics previs per l’admissió del personal que ha de treballar sobre 

els  bastides  intentarà  detectar  trastorns  orgànics  que  puguin  tenir  i  que  poguessin 

provocar accidents a l’operari. 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 

 Casc homologat. 

 Botes de seguretat (segons els casos). 

 Calçat antilliscant (segons els casos). 

 Cinturó de seguretat. 

 Botes impermeables de seguretat i vestit d’aigua per a ambient plujosos. 

4.4. ESCALES DE MÀ DE FUSTA O DE METALL 

 

L’escala de mà és un element molt utilitzat a l’obra i moltes vegades està construïda de forma 

rudimentària,  i per  tant,  és perillosa.  En qualsevol  cas,  les  escales de mà que  s’han previst 

d’utilitzar en aquesta obra,  són  les de  tipus  tradicional,  recolzades en posició  inclinada o de 

tisora, ja sigui de ferro o de fusta. 

RISCOS MÉS COMUNS: 

 Caigudes per fallida del peu de l’operari. 

 Relliscades per incorrecte recolzament de l’escala. 

 Bolcada lateral per recolzament irregular. 

 Trencament de l’escala per defectes ocults. 

 Riscs derivats dels usos inadequats o de muntatges perillosos. 

 Riscs derivats de l’allargada inadequada de l’escala. 

NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS: 

 Les escales de fusta tindran els travessers d’una sola peça, sense nusos ni defectes. 

 Els graons de fusta estaran engalzats. 

 Les escales de fusta estaran protegides de  la  intempèrie amb vernissos transparents, 

per no ocultar els possibles defectes. 

 Les  escales  de  ferro  tindran  els  travessers  d’una  sola  peça,  sense  deformacions  ni 

bonys. 

 Les escales metàl∙liques estaran pintades amb pintura antioxidant. 

 Les  escales metàl∙liques  a  utilitzar  a  l’obra  no  estaran  suplementades  amb  unions 

soldades. Si cal allargar‐les es faran servir les peces dissenyades per aquest fi. 

 Les  escales  de  tisora  estaran  dotades,  en  la  seva  articulació  superior,  de  límits  de 

seguretat d’obertura i d’una cadena, cap a la meitat de la seva alçada. 

 Les  escales  de  tisora  no  s’utilitzaran  com  a  cavallets  per  aguantar  taulons  i  formar 

bastida. 

 Les escales han de recolzar‐se directament al terra. 

 Es prohibeix la utilització d’escales per a alçades superiors a 5.00 metres. 

 Les escales estaran dotades, en el seu extrem inferior, de sabates antilliscant. Estaran 

lligades en el seu extrem superior. 

 Les escales de mà sobrepassaran en 90 cm. l’alçada a salvar. 

 La pendent de les escales de mà serà superior a 1/4. 

 El personal que faci servir les escales de mà no podrà transportar més de 25 kg. 
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 L’ascens i el descens per una escala de mà es farà de cara als graons. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 

 Casc homologat. 

 Botes de seguretat (segons els casos). 

 Calçat antilliscant (segons els casos). 

 Cinturó de seguretat. 

 Botes impermeables de seguretat i vestit d’aigua per a ambient plujosos. 

 Dependrà de les tasques que es facin en el moment d’utilitzar l’escala. 

4.5. PUNTALS 

 
Aquest element auxiliar és utilitzat sovint pel fuster, l’encofrador, els peons,.. 
Tenir coneixement de l’ús correcte del puntal està en proporció directe amb 
el nivell de seguretat. 
 
RISCOS MÉS COMUNS: 
 

 Caigudes des de parts elevades durant instal∙lació de puntals. 
 Caigudes des de parts elevades dels puntals per col∙locar malament. 
 Caigudes des de parts elevades dels puntals durant les feines de transport elevat. 
 Cops. 
 Atrapaments de dits. 
 Caiguda d’elements que formen els puntals sobre els peus. 
 Bolcada de la càrrega durant operacions de càrrega i descàrrega. 
 Trencament del puntal per fatiga del material. 
 Lliscament del puntal per no falcar‐lo. 
 Desplom dels encofrats per mala disposició de puntals. 

 
NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS: 
 

 Els  puntals  s’emmagatzemaran  ordenadament  per  capes  horitzontals  d'  únic  puntal 
d’alçada i fons que es vulgui, cada capa perpendicular a la inferior. 

 L’estabilitat  de  les  torretes  d’apilament  de  puntals  s’assegurarà  per  peus  drets  de 
limitació lateral. 

 Es prohibeix després del desencofrat l’apilonament irregular dels puntals. 
 Els puntals es baixaran a  les plantes en paquets uniformes  sense que en  caiguin de 

solts. 
 Els puntals de tipus telescòpic es transportaran a braç amb els passadors instal∙lats en 

posició d’immobilitat de la capacitat d’extensió o retracció dels puntals. 
 Els  taulons  dorments  de  recolzament  dels  puntals  que  han  de  treballar  inclinats 

respecte a la vertical seran els que es falcaran. 
 Els puntals sempre es recolzaran de manera perpendicular a la cara del tauló. 
 Els puntals es clavaran al dorment per tenir més estabilitat. 

 El  repartiment de  la càrrega  sobre  les  superfícies apuntalades es  farà uniformement 

repartit. ‐ Es prohibeixen les sobrecàrregues puntuals. 

 Tindran la llargada necessària per la tasca a fer. 

 No s’utilitzaran per rebre sol∙licitacions a flexió. 

 Estan en perfecte condició de manteniment. 
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 Els cargols estaran engrassats per tal de prevenir esforços innecessaris. 

 No tindran deformacions ni torçades. 

 Tindran en els extrems plaques pel recolzament. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 

 Casc homologat. 

 Botes de seguretat (segons els casos). 

 Calçat antilliscant (segons els casos). 

 Cinturó de seguretat. 

 Botes impermeables de seguretat i vestit d’aigua per a ambient plujosos. 

 Dependrà de les tasques que es facin en el moment d’utilitzar l’escala. 

4.6. VISERES DE PROTECCIÓ DE L’ACCÉS A L’OBRA 

 

Estaran formades per una estructura metàl∙lica com element sustentant dels taulons, d’ample 

suficient per  l’accés de personal, allargant‐se vers  l’exterior del perímetre del forjat 2.50 m.  i 

ben senyalitzades. 

RISCOS MÉS COMUNS: 

 Desplom de la visera per mal aplomat dels puntals. 

 Desplom de l’estructura metàl∙lica per manca de rigidesa de les unions dels suports. 

 Caiguda d’objectes per la visera per formació deficient. 

NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS: 

 Els recolzaments de la visera, tant en el terra com en el forjat es farà sobre dorments 

de fusta, perfectament anivellats. 

 Els puntals metàl∙lics estaran sempre perfectament verticals i aplomats. 

 Els  taulons  que  formen  la  visera  de  protecció  es  col∙locaran  de  manera  que  es 

garanteixi la seva estabilitat. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 

 Casc homologat. 

 Botes de seguretat (segons els casos). 

 Calçat antilliscant (segons els casos). 

 Cinturó de seguretat. 

 Botes impermeables de seguretat i vestit d’aigua per a ambient plujosos. 

5. MAQUINÀRIA D’OBRA I MEDIS AUXILIARS 

5.1. MAQUINÀRIA EN GENERAL 

RISCOS MÉS COMUNS: 

 Bolcades. 
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 Enfonsaments. 

 Xocs. 

 Formació d’atmosferes agressives o molestes. 

 Soroll. 

 Explosió i incendis. 

 Atropellaments. 

 Caigudes a qualsevol nivell. 

 Atrapaments. 

 Talls. 

 Cops i projeccions. 

 Contactes amb energia elèctrica. 

 Els derivats al propi lloc d’ús. 

 Els derivats al propi treball a fer. 

NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS: 

 Els motors amb transmissió per eixos i politges tindran carcasses de protecció. 

 Els motors elèctrics estaran coberts per carcasses protectors eliminadores del contacte 

directe amb energia elèctrica. 

 Es  prohibeix manipular  elements  components  d’una màquina  accionada mitjançant 

energia elèctrica, estant connectada a la xarxa de subministra. 

 Els engranatges de qualsevol tipus, d’accionament mecànic, elèctric o manual, estaran 

coberts per carcasses protectores antiatrapaments. 

 Les màquines de funcionament irregular o espatllades es retiraran ràpidament. 

 Es prohibeix reparar màquines per personal no especialitzat. 

 Només el personal autoritzat utilitzarà les màquines. 

 L’elevació o descens a màquina d’objectes es farà lentament, en directriu vertical. 

 Els ganxos de penjar dels aparells quedaran lliures de càrregues durant el descens. 

 Les càrregues en transport suspès estaran sempre visibles, per tal d’evitar accidents. 

 Els motors elèctrics de grues  i muntacàrregues portaran  limitadors d’alçada  i de pes, 

que automàticament tallin el subministra elèctric al motor. 

 Totes les màquines amb alimentació a base energia elèctrica tindran presa de terra. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 

 Casc homologat. 

 Botes de seguretat (segons els casos). 

 Calçat antilliscant (segons els casos). 

 Cinturó de seguretat. 

 Botes impermeables de seguretat i vestit d’aigua per a ambient plujosos. 

5.1.2. MAQUINÀRIA PER A MOVIMENT DE TERRES EN GENERAL 

 

En aquesta obra s’ha previst d’utilitzar una pala carregadora, una retroexcavadora i camions de 

gran tonatge. 
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RISCOS MÉS COMUNS: 

 Bolcada de la màquina. 

 Topades amb altres vehicles. 

 Atropellaments. 

 Electrocució amb línia subterrània. 

 Caigudes a l’hora de pujar i baixar de la màquina. 

 Fallides mecàniques als frens, direcció, sistemes basculants i hidràulics, neumàtics, etc. 

 Riscs derivats del treball de personal no qualificat. 

 Riscs derivats de la maquinària en marxa fora de control. 

 Caiguda de la pala per pendents. 

 Desplom de talussos i fronts d’excavació. 

 Riscs derivats del treball realitzat en ambients polsosos. 

NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS: 

 La pala carregadora estarà dotada de fars al davant i al darrera, servofrens, fre de mà, 

botzina  automàtica  de  retrocés,  retrovisors  a  tots  dos  costats,  pòrtic  de  seguretat 

antibolcada i antiimpactes, i un extintor. 

 La maquinària  serà  revisada diàriament  i es mantindrà  sempre en perfecte estat de 

funcionament. 

 Es prohibeix treballar dins del radi d’acció de la maquinària. 

 Les màquines no es deixaran parades, en terrenys en pendent. 

 Si es produeix un contacte elèctric amb la màquina, el maquinista es quedarà immòbil, 

demanarà auxili amb la botzina i, desprès de comprovar que no hi ha pont elèctric amb 

el terreny, saltarà el més  lluny possible sense tocar  la màquina  i el terreny alhora. La 

màquina  quedarà  acordonada  a  una  distància  de  5 m.,  fins  que  el  personal  de  la 

companyia autoritzi la seva retirada. 

 Es prohibeix el  transport de persones damunt de  les màquines per el moviment de 

terres. 

 En pendents, la pala carregadora es desplaçarà amb la cullera arran de terra. 

 Les  rampes d’accés a  la buidada han de  tenir una amplada mínima de 4.5 m.  i una 

pendent que no superi el 12%, per a camions, i un 20%, per a la para carregadora. 

 La terra de les rampes ha d’estar degudament compactada. 

 El trànsit dels camions es realitzarà pels llocs indicats en els plànols d’aquest estudi. 

 Per pujar i baixar de la pala carregadora es farà servir l’escala, mai les rodes. 

 Els camins de circulació interna de l’obra es cuidaran per evitar brandons i bassals. 

 Es prohibeix que el conductor abandoni la pala amb el motor en marxa. 

 Es prohibeix hissar persones per accedir a treballs puntuals, utilitzant la cullera. 

 Es prohibeix pujar i baixar de la pala en marxa. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 

 Casc homologat. 

 Botes de seguretat (segons els casos). 

 Calçat antilliscant (segons els casos). 

 Cinturó de seguretat. 
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 Botes impermeables de seguretat i vestit d’aigua per a ambient plujosos. 

 Ulleres de seguretat. 

 Guants de cuir. 

 Roba de treball. 

 Protectors auditius. 

5.1.3. MUNTACÀRREGUES 

 

La  maquinària  d’elevació  prevista  per  a  l’execució  d’aquesta  obra  consistirà  en  un 

muntacàrregues de quatre parades. 

RISCOS MÉS COMUNS: 

 Entrebancades de la gàbia amb obstacles que sobresurtin en alguna planta. 

 Cops produïts per eines o peces del muntacàrregues. 

 Trencada del cable d’elevació. 

 Caiguda de materials. 

 Electrocució. 

 Enganxada de cames i braços. 

NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS: 

 Protecció perimetral del forat. 

 En les portes d’accés a la plataforma on s’indiqui la prohibició d’ús a persones. 

 No s’accionarà el muntacàrregues fins que el recorregut no quedi lliure d’obstacles. 

 Abans de posar en funcionament el muntacàrregues es faran les proves pertinents de 

recepció, així com les revisions periòdiques. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 

 Casc homologat. 

 Guants de cuir. 

5.1.4. SERRA CIRCULAR 

 

A l’obra s’utilitzaran un mínim de dues serres circulars, una per a  la fase d’estructura, i l’altra 

per a la fase de tancaments i d’acabats. 

RISCOS MÉS COMUNS: 

 Talls a les mans amb el disc. 

 Projecció de partícules. 

 Projecció per trencada del disc. 

 Cops per retrocés del disc. 

 Electrocució per contacte directe e indirecte. 

NORMES I MESURES PREVENTIVES TIPUS: 
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 El suport de la serra serà segur i horitzontal. 

 Ha de tenir ganiveta divisòria (serra circular per tallar fusta) per evitar que la fusta es 

tanqui contra el disc. 

 Cal que l’eix sigui equilibrat per evitar que el disc salti. 

 El disc no ha de tenir dents trencades, ni poder faltar parts del carborúndum o de  la 

vídia en les serres per tallar ceràmica. 

 Els disc ha d’estar totalment tapat per la part de sota amb cobertes rígides. 

 Per  la  part  de  dalt  o  de  treball,  el  disc  ha  de  tenir  una  protecció  regulable,  que 

impossibiliti el contacte accidental amb les mans. 

 La serra de disc ha de tenir una bona connexió de presa de terra. 

 Totes les conduccions elèctriques han d’estar protegides. 

 Sempre s’ha de treballar amb màscares contra la pols (serra per tallar ceràmica). 

 Sempre s’ha de treballar amb ulleres de protecció. 

 Cal fer servir empenyedors adients quan la mida de la peça sigui petita. 

 La  serra de  tallar  ceràmica portarà un  raig d’aigua que  refrigeri el disc  i n’elimini  la 

pols. 

 Les serres es col∙locaran a més de 3 m. del límit del forjat o de qualsevol forat. 

 Quan no es faci servir la serra, caldrà desconnectar‐la. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 

 Casc de polietilè. 

 Ulleres de seguretat antiprojeccions. 

 Màscara antipols amb filtre mecànic canviable. 

 Roba de treball. 

 Botes de seguretat. 

 Guants de cuir. 

 Guants de goma. 

 Roba impermeable. 

 Polaines impermeables. 

 Mandril impermeable. 

Botes de seguretat de goma 

5.1.5. VIBRADOR 

 

Durant la realització de l’estructura es faran servir dos vibradors elèctrics. 

RISCOS MÉS COMUNS: 

 Contacte elèctric directe e indirecte. 

 Projecció de abeurada (pasta de ciment). 

MESURES PREVENTIVES TIPUS: 

Tan el cable d’alimentació com  la connexió han d’estar en perfectes condicions d’aïllament  i 

d’estanqueïtat. 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 

 Casc homologat. 

 Ulleres contra esquitxades. 

 Guants de goma o de PVC. 

 Botes impermeables de seguretat i vestit d’aigua per a ambients plujosos. 

5.2 MAQUINÀRIA D’EINES EN GENERAL 

 

En aquest apartat  s’engloben els  riscs que poden ocasionar  les petites eines accionades per 

energia elèctrica, perforadores, rossadores, raspalladores metàl∙liques, serres,.. 

RISCOS MÉS COMUNS: 

 Talls. 

 Cremades. 

 Cops. 

 Projecció de trossos. 

 Caiguda d’objectes. 

 Contacte amb energia elèctrica. 

 Vibracions. 

 Soroll. 

NORMES O MESURES PREVENTIVES COL∙LECTIVES TIPUS: 

 Les  màquines‐eines  elèctriques  estaran  protegides  elèctricament  mitjançant  doble 

aïllament. 

 Els motors elèctrics de  les màquines‐eines estaran protegits per  la  carcassa de  cada 

aparell. 

 Les transmissions motrius per corretges estaran protegides per un bastidor que suporti 

una malla  metàl∙lica,  que  permeti  veure  la  correcte  transmissió motriu,  però  que 

impedeixi l'atrapament dels operaris o dels objectes. 

 Les màquines en situació d’avaria s'entregaran al servei tècnic per tal d’arreglar‐les. 

 Les  màquines‐eines  no  protegides  elèctricament  mitjançant  el  sistema  del  doble 

aïllament, tindran  les carcasses de protecció, etc. connectades a  la xarxa de terres en 

combinació amb els disjuntors diferencials del quadre elèctric general de l’obra. 

 En ambients humits l’alimentació per les màquines no protegides amb doble aïllament 

es farà mitjançant connexió a transformadors a 24V. 

 Es prohibeix deixar  les eines elèctriques de  tall o  trepants en  el  terra, o  engegades 

encara que sigui un moviment residual. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 

 Casc de polietilè. 

 Roba de treball. 

 Guants de seguretat. 

 Guants de goma o PVC. 
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 Botes de goma. 

 Botes de seguretat. 

 Ulleres de seguretat antiprojeccions. 

 Protectors auditius. 

 Màscara filtrant. 

 Màscara antipols amb filtre mecànic recanviable. 

5.3 EINES MANUALS 

 

RISCOS MÉS COMUNS: 

 Cops en mans i peus. 

 Talls en mans. 

 Projeccions de partícules. 

 Caigudes a igual nivell. 

 Caigudes a diferent nivell. 

NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS: 

 Les eines manuals es faran servir en les tasques per les quals han estat fetes. 

 Abans de fer‐les servir es revisaran, llençant les que no estiguin en bon estat. 

 Es mantindran netes d’olis, grasses i altres substàncies que siguin lliscants. 

 Per evitar caigudes, talls , es col∙locaran en porta‐eines o lleixes adequades. 

 Els  treballadors  rebran  instruccions  sobre  l’ús  correcte  de  les  eines  que  han  de  fer 

servir. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 

 Cascs. 

 Botes de seguretat. 

 Guant de cuir o PVC. 

 Roba de treball. 

 Ulleres contra projecció de partícules. 

 Cinturons de seguretat. 

6. INSTAL∙LACIONS DE SUPORT PER A ÚS DEL PERSONAL EN EL 

TRANSCURS DE L’OBRA 

6.1 INSTAL∙LACIONS PER A L’ÚS DEL PERSONAL  

 

Les  instal∙lacions d’obra per a cobrir  les necessitats d’ús del personal s’ha previst mitjançant 

casetes prefabricades equipades en el seu interior d’instal∙lacions de lampisteria, electriccitat i 

calefacció, amb dotació d’aparells sanitaris i mecanismes elèctrics incorporats suficients per a 

cobrir les necessitats d’ús requerides. 
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Es  preveu  una  caseta  per  a  ús  sanitari  i  vestuaris  amb  instal∙lació  elèctrica  incorporada. 

Constarà de 2 dutxes, 2 inodors, 2 lavabos i un terme per a l’aigua calent. Els inodors seran de 

càrrega  i descàrrega automàtica, d’aigua corrent, paper higiènic  i penjador. Els  lavabos amb 

eixugador de mans d’aire calent o bé amb rotllo de paper, sabó i mirall de 1,00 x 0,50 m. 

Es preveu una altre caseta per a ús com a menjador per als treballadors que constarà de taula i 

bancs, així com de nevera, forn microones i contenidor per escombraries. 

Tots  els  elements,  aixetes,  desguassos,  dutxes,  etc.  Estaran  sempre  en  perfecte  estat  de 

funcionament i les taquilles, bancs i taules aptes per a la seva utilització.  

Es col∙locarà en un  lloc ben visible  l’adreça de  l’Hospital, urgències  i Mútues amb els telèfons 

dels mateixos. 

Les instal∙lacions per a ús de personal hauran d’emplaçar‐se dins de la zona de treball, en una 

zona on no es realitzin treballs d’excavació, construcció ni muntatge. 

NOTA: Cal comentar que aquesta és una previsió teòrica i que podrà ser modificada en funció 

de les necessitats d’obra. 

6.2. INSTAL∙LACIÓ CONTRA INCENDIS 

 

Els medis manuals d’extinció estan referits fonamentalment als extintors portàtils. Un extintor 

portàtil és un  recipient on es  troba emmagatzemada una determinada  substància extintora. 

Aquesta  substància  surt  a  l’exterior mitjançant un  accionament manual  i degut  a  la pressió 

interior que pot ser la pròpia del recipient o aportada per un altre recipient adossat.  

N’hi ha de diferents tipus segons la tipologia de foc. 
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  CLASSE DE FOC 

TIPUS D’ EXTINTOR  A  B  C  D 

Aigua polvoritzada  ***  *  ‐  ‐ 

Aigua a doll  **  ‐  ‐  ‐ 

Escuma  **  **  ‐  ‐ 

Pols normal  ‐  ***  **  ‐ 

Pols polivalent  **  **  **  ‐ 

Pols especial metalls  ‐  ‐  ‐  ** 

Anhidre Carbònic (CO2)  *  **  ‐  ‐ 

Hidrocarburs halogenats  *  **  *  ‐ 

Específics pel foc de metalls  ‐  ‐  ‐  * 

***: Molt adequat  **: Adequat  *: Acceptable 

La classe de foc està determinada segons el tipus de material que crema i són: 

- Classe A: Foc de matèries sòlides, generalment de naturalesa orgànica, on la combustió es 
realitza normalment amb formació de brases (fusta, paper, teixit, gomes, etc.). 

- Classe B: Foc de  líquids o de sòlids  liquables (benzina, petroli, olis, pintures, dissolvents, 
alcohols, ceres, etc.). 

- Classe C: Foc de gasos (propà, butà, acetilè, etc.). 
- Classe D: Foc de metalls i productes químics reactius (magnesi, titani, sodi, potassi, etc.). 
- Classe E: Focs elèctrics (qualsevol en presència de la corrent elèctrica). 

Si el  foc és en presència de  tensió elèctrica,  inferior a 25 V per a qualsevol classe que sigui, 
s’utilitzaran els següents extintors amb l’adequació que es senyala: 

- Pols polivalent ‐ Acceptable fins a una tensió de 1000V. 
- Pols convencional ‐ Adequat 
- Anhidre carbònic ‐ Molt adequat 
- Hidrocarburs halogenats ‐ Molt adequat 

Es situaran on existeixi una major probabilitat d’originar‐se un  incendi, propers a  les sortides 
dels les casetes i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. 

La seva ubicació haurà de senyalitzar‐se amb senyals de panell segons s’indica a continuació. 
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6.3. SENYALITZACIÓ D’EVACUACIÓ 

S’entén  per  Via  d’Evacuació  el  recorregut  horitzontal  o  vertical  que,  a  través  de  les  zones 

comuns de l’edificació, ha de seguir‐se des de la porta de cada local o vivenda fins a la sortida a 

la via pública o a espai obert  i comunicat directament amb  la via pública. No es consideraran 

com a vies d’evacuació els aparells elevadors ni les escales mecàniques. 

Haurà d’existir una distància màxima de 25 m des de qualsevol lloc de treball a una altra zona 

sectoritzada contra incendis i de 50 m si la sortida condueix a l’exterior. 

Les vies d’evacuació hauran d’estar senyalitzades,  tant  la seva ubicació com el camí a seguir 

fins a elles mitjançant senyals en forma de panell com les que s’indiquen a continuació. 
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6.3. TALLER DE FERRALLA. 

 

 La ferralla obrada tindrà una ubicació adequada, en la que no interfereixi la circulació 

de maquinària ni de personal. 

 En aquesta zona hauran d’utilitzar els mitjans de protecció personal més adequats al 

risc  (guants, calçat,..)  i en  la manipulació de  la  ferralla hauran de  fer servir bancs de 

treball que permetin treballar‐hi en posició vertical. 

6.4. ZONA D’APLEC DE MATERIAL. 

 

 La  seva  ubicació  ve  indicada  en  el  plànol  d’ubicació  de  l’obra,  i  en  tot moment  es 

procurarà que no interfereixi el tràfic o procés constructiu de l’obra. 

 Caldrà tenir cura de que no es produeixin desploms per desequilibri o per vibracions 

properes. 

 En el cas d’aplec de fustes, aquestes hauran d’estar lliures de puntes. 

 En  la manipulació de materials aplegats s’utilitzaran, a més del casc que és obligatori 

en qualsevol punt de l’obra, guants i calçat adequats. 

6.5. EVACUACIÓ DE RUNES. 

 

 Té  per  objecte  l’eliminació  de  rebuigs  i  materials  sobrants  que  no  tindran  un  ús 

posterior. El sistema que s’utilitzarà per  l’evacuació de runes serà per canonada,  i es 

realitzarà  per  la  façana  posterior.  La  zona  d’aplec  de  runa  s’especifica  en  el  plànol 

corresponent. 

 El sistema de recollida podrà fer‐se mitjançant pala carregadora i bolcat dins de camió, 

o bé mitjançant un contenidor. 

Caldrà vigilar els riscos següents: 

 Caiguda de materials fora de la zona prevista. 

 La inhalació de pols. 

 Desplom de la canonada de baixada. 
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 Projecció de material de rebot. 

6.6. CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MATERIAL. 

 

La  càrrega  i  descàrrega  de  material  es  realitzarà  mitjançant  plataformes  que  hauran  de 

comptar amb les mesures de seguretat  i amb el càlcul de sobrecàrregues indicades en el Plec 

de Condicions. 

El nombre de plataformes així com la seva disposició es reflecteixen en el plànol corresponent, 

però vindrà  fixat definitivament en el Pla de Seguretat que presentarà el Contractista.Com a 

riscs possibles cal esmentar: 

 Atrapada de mans i/o peus. 

 Caiguda de la càrrega en elevació. 

 Com a mesures preventives cal tenir en compte: 

 Distribució racional de les càrregues. 

 No haver‐hi altres punts de càrrega/descàrrega sobre la seva vertical. 

 La plataforma ha de ser segura per l’operari. 

 El  sistema de  subjecció a  la planta ha de  ser mitjançant ancoratge a  terra  i puntals 

telescòpics al sostre. 

 La plataforma no ha de constituir ella mateixa cap risc. 

 La  càrrega  i  descàrrega  realitzada  amb  la  grua  s’haurà  de  fer  amb  cables  sense 

defectes. 

 Pel que  respecta al  cubilot que  s’utilitzarà en el  formigonat de  les plantes haurà de 

adaptar‐se en funció de la càrrega màxima que pot aixecar la grua. 

 Caldrà revisar periòdicament la zona de subjecció i la boca de sortida del formigó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annex 14. Estudi de Seguretat I Salut 

 

Construcció d'una nau industrial a Castelldefels per a l'ús com a magatzem  49 

 

7. PLEC DE CONDICIONS 

 

7.1 PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 

7.1.1 NORMES i DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ 

Seran d’obligat compliment  totes  les disposicions  relatives a  la Seguretat  i Higiene vigents,  i 

molt especialment les contingudes en les següents normes o disposicions: 

 RD 1627.97 Disposicions seguretat i salut a les obres. BOE 25.10.97 

 RD 1215.97 Disposicions s+s treballador BOE 07.08.97 

 OR.27 juny 97 Reglament serveis prevenció BOE 04.07.97 

 RD 0773.97 Disposicions seguretat BOE 12.06.97 

 Correcció errades BOE 18.07.97 

 RD 0665.97 Protecció treballadors riscos ... BOE 24.05.97 

 RD 0664.97 Protecció treballadors riscos .... BOE 24.05.97 

 RD 0488.97 Disposicions seguretat s/... BOE 23.04.97 

 RD 0487.97 Disposicions seguretat s/.... BOE 23.04.97 

 RD 0486.97 Disposicions seguretat s/... BOE 23.04.97 

 RD 0485.97 Disposicions seguretat s/ ... BOE 23.04.97 

 RD 0039.97 Reglament serveis de prevenció BOE 31.01.97 

 Ins.26.02.96 Instrucció aplicació llei riscos lab. BOE 08.03.96 

 Llei 0031.95 Llei prevenció riscos laborals BOE 10.11.95 

 RD 0088.90 Protecció treballadors agents/activ. BOE 27.01.90 

 RD 1316.89 Protecció treballadors riscos soroll BOE 02.12.89 

 Or 28.06.88 Instrucció reglament aparelles elev. BOE 07.07.88 

 Modificació 16.04.90 BOE 24.04.90 

 Or 16.12.87 Models notificació accidents en el treball BOE 19.12.87 

 Llei 0013.87 Llei seguretat instal∙lacions industrials BOE 01.09.87 

 OR.28.08.70 Ordenança treball per les industries 

 de la Construcció, Vidre i Ceràmica BOE 5‐9.09.70 

 Correcció errors BOE 20.11.70 

 Interpretació de varis articles BOE 20.11.70 

 BOE 05.12.70 

També dins els que no han estan derogats, els següents: 

 Normes reglamentàries sobre cinturons de seguretat: resolució del 25/11/82 ‐ BOE del 

14/12/82. 

 Conveni col∙lectiu provincial de la construcció. 

 Circulars governatives sobre instal∙lacions de grues. 

 Aparells elevadors: R.D. del 08/11/85 ‐ BOE del 11/12/85. 

 Ordre ITC‐MIE‐EAM2 ‐ Aparells elevadors: O. del 16/04/91 del MIE – BOE del 24/04/90 

i 14/05/90. 

 Ordre MIE‐EAM2 ‐ Aparells elevadors: O. del 28/06/88 del MIE ‐ BOE del 07/07/88. 
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 Nova redacció dels articles 1, 4 i 6 del R.D. 84/1990 del 19/01/90. 

 Ordre del 02/06/61 ‐ BOE del 16/06/61. Limitació de càrregues a braç. 

 Reglament d’aparells elevadors per obres: O.M. del 23/05/77 ‐ BOE del 14/06/77. 

 Estatut dels Treballadors: Llei 8/1980 del 10/03/80 ‐ BOE del 14/3/1980. 

 Ordenança General de Seguretat e Higiene en el Treball: O.M. del 09/03/71 ‐ BOE del 

16/03/71, rectificacions del 06/04/71. 

 Pla Nacional d'Higiene i Seguretat en el Treball: O.M. del 09/03/71 – BOE del 11/03/71. 

 Comitès  de  seguretat  e  higiene  en  el  Treball:  D.  432/71  del  11/03/73  ‐  BOE  del 

16/03/87. 

 Reglament de Seguretat e Higiene en la Indústria de la Construcció: O.M. del 20/05/52 

‐ BOE del 15/06/52. 

 Reglament de Serveis Mèdics d'Empresa: O.M. del 21/11/59 ‐ BOE del 27/11/59. 

 Homologació dels mitjans de protecció personal dels treballadors: O.M. del 17/05/74 ‐ 

BOE del 29/05/74. 

 Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió: O.M. del 20/09/73 ‐ BOE del 09/10/73. 

 Ordre  del  19/12/77  ‐  BOE  del  28/01/78.  Modificació  de  les  instruccions 

complementàries del reglament electrotècnic de baixa tensió. 

 Reglament de línees aèries d’alta tensió: O.M. del 28/11/68. 

 Ordre del 26/08/40 ‐ BOE del 29/08/40. Normes per a d’il∙luminació centres de treball. 

 Resolució  del  03/10/69  de  la  Direcció  General  d'Energía  (BOE  de  17/10/69): 

Instruccions  complementàries  del  reglament  sobre  utilització  de  productes  en 

calefacció i altres usos no industrials. 

7.1.2 PRESCRIPCIONS A COMPLIR PELS MITJANS DE SEGURETAT 

D’acord  amb  la  documentació  gràfica  dels  plànols  i  de  les  dades  de  la  memòria,  les 
prescripcions que s’han de complir són les següents: 
 

7.1.3 CONDICIONS DELS MITJANS DE SEGURETAT 

 
Totes  les  peces  de  protecció  col∙lectives  o  personals  tindran  fixat  un  termini  de  vida  útil, 
rebutjant‐lo  al  seu  termini. Quan  les  circumstàncies  del  treball  produeixin  un  desgast més 
ràpid d’una peça o d’un equip, serà substituït independentment de la durada prevista o de la 
data de caducitat. 
 
Amb  la  col∙locació  de  mitjans  de  protecció  col∙lectius,  els  personal  també  haurà  d’estar 
protegit individualment. 
 

7.1.4 PROTECCIONS PERSONALS 

 
Tot  element  de  protecció  personal  s’ajustarà  a  les Normes  d'Homologació  del Ministeri  de 
Treball  (O.M.  del  17/05/74  ‐  BOE  del  29/05/74).  En  els  casos  suposats  que  no  existeixi 
homologació, seran de qualitat adequada a la funció que tinguin. Quan la peça es deteriori per 
qualsevol causa, es canviarà. 
 
Casc 
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El casc ha de ser d’ús personal i obligat en obres de construcció. Ha d’estar homologat d’acord 
amb la Norma Tècnica Reglamentària MT 1 (Resolució de la DG de Treball del 14/12/74 ‐ BOE 
nº 312 del 30/12/74). 
Les seves característiques seran: 

 Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscs elèctrics a tensions inferiors o iguals a 
1000 V. 

 Pes: no ha de passar de 450 kg. 
 Els que hagin sofert  impactes violents o que  tinguin més de 10 anys, encara que no 

hagin estat utilitzats, han de ser substituïts per uns altres de nous. 
 En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se’n canviïn 

les parts interiors en contacte amb el cap. 
 La subjecció ha de ser integral i modulable, fabricat amb materials de combustió lenta i 

resistents  a  grasses  i  a  ambient  atmosfèric.  Naturalment  haurà  de  ser,  també  , 
resistent a cops i xocs. 

 
Botes 
Es  obligat  l’ús  de  calçat  de  seguretat  (botes,  sabates,..)  homologat  d’acord  amb  la  Norma 
Tècnica  Reglamentària MT  5(resolució  de  la  DG  de  Treball  del  31/01/80  ‐  BOE  nº  37  del 
12/02/80). 
Les característiques principals seran: 

 Classe III: calçat amb puntera i plantilla. 
 Pes: inferior a 800 kg. 
 Quan  sigui  necessari  treballar  en  terres  humides  o  on  es  puguin  rebre  esquitxades 

d’aigua  o  de morter,  les  botes  han  de  ser  de  goma  d’acord  amb  la Norma  Tècnica 
Reglamentària MT 27,  resolució de  la DG de  Treball del 03/12/81  ‐ BOE nº 305 del 
22/12/81.  Classe  E.  Estarà  adequat  als mitjans  agressors,  químics,  calor, mecànics, 
humitat,  electricitat,  perforació.  El  calçat  cobrirà  adequadament  el  peu,  permetent 
desenvolupar els moviments normals. 

Guants 

Els guants poden ser de diferents materials segons la feina que es faci: 

 Cotó i punt: feines lleugeres. 

 Cuir: manipulació en general. 

 Malla metàl∙lica: manipulació de xapes que tallin. 

 Lona: manipulació de fustes. 

Altres: 

 Per a  la protecció contra elements químics, han d'estar homologats segons  la Norma 

Tècnica Reglamentària MT 11 (resolució de la DG de Treball del 06/05/77 ‐ BOE nº 158 

del  04/07/77).  Per  les  feines  en  les  quals  hi  pugui  haver  risc  d’electrocució,  cal  fer 

servir guant homologats d’acord amb la Norma Tècnica Reglamentària MT 4 (resolució 

de la DG de Treball del 28/07/75 ‐ BOE nº 211 del 03/11/75). 

 A cada tensió correspondrà un aïllament. No han de tenir costures o deformacions que 

redueixin les seves propietats. 

 

Cinturons de Seguretat 
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Quan  es  treballi  en  llocs  alts  i/o  hi  hagi  perill  de  caigudes  eventuals  és  preceptiu  l’ús  de 

cinturons  de  seguretat  homologats  d’acord  amb  les  Normes  Tècniques  Reglamentàries 

següents: 

 NT 13 (Resolució de la DG de Treball del 08/06/77 ‐ BOE nº 210 del 02/09/77). 

 NT 21 (Resolució de la DG de Treball del 21/02/81 ‐ BOE nº 64 del 16/03/81). 

 NT 22 (Resolució de la DG de Treball del 23/02/81 ‐ BOE nº 65 del 17/03/81). 

Les característiques principals seran: 

 Classe A: Cinturó de subjecció. 

 Classe B: Cinturó de suspensió. 

 Classe C: Cinturó de caiguda. 

 A  cada  tipus  de  treball,  suspensió,  subjecció  o  previsió  de  caiguda  se  li  donarà  el 

corresponent cinturó per evitar lesions per esforços abdominals. El conjunt del cinturó 

i amortidor garantirà una caiguda menor de 0.6 m. 

 L’ancoratge  suportarà  al  menys  700  kg.,  mesurat  amb  relació  a  l’esforç  més 

desfavorable que pugui desenvolupar‐se. 

Dispositius contra caigudes 

Quan  els  treballadors  duguin  a  terme  operacions  d’elevació  i  de  descens  cal  fer  servir 

dispositius  contra  caigudes  segons  la  classificació  següent  regulada  a  la  Norma  Tècnica 

Reglamentària MT 28 (resolució de la DG de Treball del 25/09/82 ‐ BOE nº 229 del 14/12/82). 

 Classe A: quan el treballador fa operacions d’elevació i de descens i necessita llibertat 

de moviments. 

 Classe  B:  per  a  operacions  de  descens  o  les  ocasions  en  què  calgui  una  evacuació 

ràpida de persones. 

 Classe C: per a feines de durada curta i en substitució de bastides. 

Proteccions auditives 

Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 

80dB  (A),  és  obligat  l’ús  de  protectors  auditius  que  sempre  seran  d’ús  individual.  Aquests 

protectors  han  d’estar  homologats  d’acord  amb  la  Norma  Tècnica  Reglamentària  MT  2 

(resolució de la DG de Treball del 28/07/75 ‐ BOE nº 209 del 01/09/75). 

 Els protectors auditius poden ser taps, orelleres o cascs contra els soroll. 

 Segons els valors d’atenuació del soroll es classifiquen en les categories: A, B,C, D i E. 

Protectors de la vista 

Les ulleres  i oculars de protecció han d’estar homologats d’acord amb  les Normes Tècniques 

Reglamentàries MT 16 (resolució de la DG de Treball del 14/06/78 ‐ BOE nº 216 del 09/09/78). 

 Les  pantalles  contra  la  projecció  de  cossos  físics  han  de  ser  de  material  orgànic, 

transparent i lliure d’estries, ratlles o deformacions. En el cas de pantalles de soldador 
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cal ajustar‐se a les homologacions recollides en les Normes Tècniques Reglamentàries 

MT 3 (resolució de la DG de Treball del 19/01/79 ‐ BOE nº 148 del 27/06/79). 

 Les espieres han de tenir vidre doble; el vidre fosc ha de ser retràctil per a facilitar el 

repicat de  l’escòria. Aquestes pantalles poden ser de mà, amb arnés propi perquè els 

treballadors se les ajustin al cap, o acoblades al casc de seguretat. 

Tipus d’oculars contra impactes: 

 MT 16: oculars de muntura  tipus universal per a protecció contra  impactes, BOE del 

17/08/78. 

 MT 17: oculars de protecció contra impactes, BOE del 09/09/78. 

 MT 18: oculars filtrants per a pantalles de soldadors, BOE del 07/02/79. 

 MT 19: cobreix‐filtres i avant‐filtes per a pantalles de soldadors, BOE del 21/06/79. 

Es triarà el protector ocular en funció del tipus d’element agressor. En qualsevol cas seran de 

materials  d’ús  oftalmològic  i  neutres,  les  muntures  tindran  la  resistència  química,  física  i 

mecànica per amortir i evitar la caiguda del protector òptic. Portaran impresa en la muntura el 

tipus de resistència que posseeixin. 

Protectors de vies respiratòries 

Per a protegir  les vies respiratòries dels treballadors, cal fer servir caretes amb filtre mecànic 

homologades d’acord amb les Normes Tècniques Reglamentàries següents: 

 MT 7: Resolució de la DG de Treball del 28/07/75 ‐ BOE nº 215 del 08/09/75. 

 MT 9: Resolució de la DG de Treball del 28/07/75 ‐ BOE nº 216 del 09/09/75. 

 MT 10: Filtres químics i mixtes contra amoníac, BOE del 10/09/75. 

 MT 12: Filtres químics i mixtes contra monòxid de carboni, BOE del 13/07/77. 

 MT 14: Filtres químics i mixtes contra clor, BOE del 21/04/78. 

 MT 15: Filtres químics i mixtes contra anhídrid sulfurós, BOE del 21/06/78. 

 MT 20: Equips de protecció de vies  respiratòries  semiautomàtiques d’aire  fresc amb 

mànega d’aspiració, BOE del 05/01/81. 

 MT 23: Filtres químics i mixtes contra l’àcid sulfúric, BOE del 03/04/81. 

Roba de treball 

La roba de treball complirà, amb caràcter general, els següents requeriments mínims: 

 Teixit  lleuger  i  flexible,  que  permet  una  fàcil  neteja  i  adequades  condicions  de 

temperatura i humitat del lloc de treball. 

 S’ajustaran bé al cos. 

 S’eliminaran els elements addicionals, per evitar perills d’enganxament. 

 En  casos  especials,  la  roba  de  treball  serà  de  teixit  impermeable,  incombustible  o 

d’abric. 

Eines per a treballs elèctrics en BT 

Han d’estar homologades d’acord amb la Norma Tècnica Reglamentària MT 26 (Resolució de la 

DG de Treball del 30/09/81 ‐ BOE nº 243 del 10/10/81). 
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7.1.5 PROTECCIONS COL∙LECTIVES 

Tanca de l’obra 

 És obligatori  tancar  l’obra de manera que s’impedeixi al vianant  l’entrada a  l’interior 

de l’obra. Es col∙locarà una porta de dimensions adequades per al trànsit de camions i 

una altra per al pas d’operaris. Aquest tanca tindrà una alçada de 2,00 m. 

 En  el  buidat  del  soterrani  es  col∙locarà  una  protecció  quan  l’excavació  sobrepassi 

l’alçada de 1,5 m. 

Rampa d’accés 

 Tindran  la  pendent  adequada  a  la  potència  de  la maquinària  amb  la  seva  càrrega 

màxima. Es dimensionarà l’ample de manera que s’evitin despreniments de terres. 

 Tanmateix, s’organitzarà de manera que no coincideixin a  la rampa dues màquines si 

l’amplada només ha estat projectada per una. 

Descavalcaments i encofrats 

Tindran la resistència davant la hipòtesi de l’acció més desfavorable i considerant un coeficient 

de seguretat de 5. 

Talls verticals del terreny 

 No sobrepassarà en tall vertical, sense cap descavalcament, apuntalament o qualsevol 

altre sistema, la màxima alçada crítica marcada en els plànols. 

 Quan hi hagués  càrrega que  afectés  en  els  costats,  s’haurà de  recalcular  i  reduir  la 

màxima alçada crítica en tall vertical i adequar‐la a un estat d’equilibri. 

Xarxa de seguretat vertical 

 Es col∙locarà de manera que  la primera planta  ja estigui protegida en  l’estructura. Es 

marcarà a la documentació gràfica l’aixecament de masteler i de xarxes de manera que 

sempre  els  treballadors  en  qualsevol  circumstància  estiguin  protegits  davant  d’una 

caiguda al buit. 

 S’utilitzaran xarxes de desencofrat amb  la mateixa filosofia de seguretat. La secció de 

mastelers i de malla de xarxa seran en funció del tipus de separació. 

 Es  collarà adequadament  la  xarxa, en  la  seva part  superior al masteler  i per  la part 

inferior al forjat, de manera que quedi garantida la recollida del treballador, al menys 

amb una ancoratge per metre. En cap cas es sobrepassarà la separació de mastelers en 

més de quatre metres. 

 Els  recolzaments  inferiors  dels mastelers  garantiran  les  reaccions  suficients  per  no 

produir bolcs de masteler. 

 Quan coincideixin en el temps dues fases de construcció, estructura  i tancaments, es 

col∙locaran xarxes en l’estructura i proteccions perimetrals en els tancaments. 

Baranes de protecció 
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 Es  col∙locaran  en  tots  els  punts  que  s’indiquen  en  el  plànol  corresponent,  amb 

separació màxima de  suports de 2,65 m.  La  resistència mínima  serà de 150  kg/m.  i 

amb un coeficient de seguretat de 5. La secció en fusta serà de 12*4 cm. 

 Les baranes estaran composades per passamans d’una alçada de 1.00 m., un travesser 

intermig  i un sòcol de 15 cm. com a mínim. No es podran utilitzar cordes  i cintes de 

palet. La barana serà rígida. 

 En  les  zones de  descàrrega de material  s’utilitzaran  sistemes de descàrrega que no 

suposin perill de caiguda de personal. 

Baranes a base de xarxa 

Aquest sistema  requereix una passamà superior amb  la  finalitat d’aconseguir una  rigidesa al 

conjunt de la barana. 

Xarxa de seguretat horitzontal 

 Aquesta xarxa cal  limitar‐la a una caiguda de personal des d’un màxim de 3.00 m.  ja 

que a partir de certa alçada la paràbola de caiguda que es produeix està fora de l’àmbit 

de la protecció. 

 Els ancoratges tindran la resistència adequada a l’acció que es desenvolupa per efecte 

de la caiguda. 

Plataformes de descàrrega 

 Podran  ser metàl∙liques  o  de  fusta.  Ambdues  tindran  baranes  laterals  i  el  personal 

estarà protegit mitjançant cinturons de seguretat, ancorats a punts fixes de l’obra, mai 

a la plataforma. 

 La  sobrecàrrega  de  la  plataforma  es  calcularà  pel  pes màxim  de  la  càrrega més  el 

accessoris dividit per la superfície i el coeficient de seguretat de valor igual o superior a 

5. 

 La  mateixa  condició  de  seguretat  s’imposa  als  recolzaments  o  ancoratges  sota 

aquestes, per tan d’evitar impactes sobre del personal. 

 S’organitzaran  els  treballs  de  coberta  de manera  que  quedi  garantida  la  protecció 

contra  la  caiguda  de  personal  de  la  coberta,  per  sistemes  de  baranes,  xarxes, 

plataformes volades, bastides o sistemes de protecció individual. 

Bastides penjants 

 El sistema de col∙locació de contrapesos requerirà  l’aprovació expressa de  la Direcció 

Tècnica i Facultativa de l’obra. L’ample mínim de la plataforma serà de 0.60 m. 

 Els colls es realitzaran preferentment amb una biga de ferro  IPN‐160, dos taulons de 

22*7 cm. o elements estàndard metàl∙lics. Abans de la primera utilització es realitzarà 

una prova de càrrega. 

 Els cables i mecanismes d’enlairament tindran un coeficient de seguretat com a mínim 

de  5,  i  estaran  en  condicions  d’ús  perfectes.  Es  fixaran  convenientment  per  evitar 

moviments horitzontals. Es prohibeixen lligams amb cintes de palets. 

 Les bastides estaran sempre en posició horitzontal, inclòs en maniobres de pujada o de 

baixada. Existirà una barana exterior composta per un passamà a una alçada mínima d' 
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1.00 m,  passamà  intermedi  i  sòcol.  En  la  part  de mur  existirà  una  barana  d’alçada 

mínima  0.70  m..  Tindran  una  resistència  de  150  kg/m.  i  rigidesa  adequada.  Es 

prohibeixen baranes de corda i de cintes de palet. 

 La longitud màxima serà de 8.00 m. , en tres trams de 2.65 m. La máxima separació del 

mur  serà  de  0.45 m.  Es  protegirà  la  zona  inferior  amb  presencia  de  personal.  Els 

contrapesos seran estables i inalterables. 

Bastides metàl∙liques 

 Es  col∙locaran  inexcusablement  baranes  a  partir  de  2.00 m.  d’alçada.  Tanmateix  es 

requerirà  col∙locar‐les  en  totes  les  plataformes  de  treball  que  es  vagin  utilitzant  a 

diferents  alçades  de  la  bastida.  Tindran  recolzaments  sòlids  iamb  la  resistència 

adequada a la compressió en la seva base inferior. 

 S’ha de calcular la tensió de base en funció de l’alçada i de les càrregues que hi puguin 

gravitar. Es fixarà convenientment per evitar la seva bolcada. 

 Quan s’utilitzin acoblaments en voladissos, apareixent per tant un moment de bolcada, 

es  calcularan  els  ancoratges,  per  tal  de  neutralitzar‐los.  S'arriostraran  per  evitar 

bolcades i trams no verticals. 

 S’organitzarà de manera que s’hi pugui accedir des de diversos punts de la bastida. En 

el muntatge i desmuntatge s’utilitzaran cinturons de seguretat. Es col∙locaran xarxes o 

tendals quan existeixi el perill d’emissió de partícules sobre personal o àrees de treball. 

La plataforma mínima serà de 0.60 m. 

 Les baranes disposaran de passamà superior, intermedi i sòcol i tindran una resistència 

mínima de 150  kg/m2. En qualsevol  cas, es protegiran  les bastides de  contactes de 

vehicles. 

Tendals 

Tindran  la resistència adequada a  la projecció de partícules que hagin de recollir. Tindran els 

ancoratges en el perímetre de manera que puguin agafar‐se perimetralment i ampliar‐se. 

7.2 EVACUACIÓ DE RUNES 

 

Hi ha tres sistemes d’evacuació de runes: 

Caiguda lliure:  

 Totalment prohibida excepte que sigui interior i que els patis o forats pels quals caigui 

la runa siguin totalment tancats. 

Caiguda escalonada:  

 El forat  interior pel qual es faci  l'abocada ha d’estar totalment tancat mitjançant una 

coberta resistent. Hi ha d’haver una part accessible mitjançant un abatiment.  

 Cal establir una zona de seguretat prou àmplia a  la planta  inferior, per tal d’evitar  la 

projecció i el rebot de materials que puguin afectar altres operacions.  
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 Aquesta  zona  de  seguretat  ha  d’estar  perfectament  delimitada  amb  una  tanca 

perimetral i no ha d’estar situada en la trajectòria de persones 

Maquinària mòbil:  

 Els  forats  i obertures de  la  façana on estigui ubicada  la canalització, han de disposar 

d’una protecció adequada (passamà, travesser intermedi i sòcol).  

 En  la  canalització  situada  a  terra,  la  resta  del  buit  on  s’allotja  ha  d’estar  totalment 

tapat (no s’admet una xarxa).  

 Les embocadures de cada planta han d’estar  igualment protegides amb una coberta 

abatible. Així mateix totes les obertures a la façana o en patis interiors en què hi hagi 

embocadures, han de disposar de sòcols que garanteixin la impossibilitat de la caiguda 

de materials. 

 Totes les zones de recollida de materials, han d’estar organitzades de tal manera que 

no puguin caure materials directament sobre persones o sobre equips, llevat del mitjà 

previst de contenidor o de camió. 

 El darrer tram de baixant pot ser giratori o no, per tal de facilitar l’operació de càrrega 

de camions, etc.. Ha de tenir pendent escaient perquè la runa no baixi a una excessiva 

velocitat.  

 La distància de  l’embocadura ha de ser mínima per a evitar projeccions  i rebots de  la 

runa.  

 El  baixant,  independentment  de  la  seva  situació  ha  de  disposar  d’una  fixació  al 

parament que garanteixi que cap tram no es pugui deixar anar per efecte del seu propi 

pes ni de l’impacta de l’abocada, amb els conseqüents riscs de desplom. 

 En els casos en què hi hagi una producció notable de pols, caldrà regar la runa per tal 

que  la pols disminueixi  considerablement  sense que comporti un massissament dels 

materials i que en dificulti la baixada. 

Marquesina de protecció 

 Es col∙locaran marquesines de protecció amb  la finalitat de protegir al personal o als 

vianants, de la projecció violenta de partícules i objectes. 

 Tindran  la  resistència  per m2.  suficients  per  amortir  l’objecte  en  la  seva  caiguda, 

disposant d’una visera elevada 30º per  tal d’evitar que amb el  rebot caigui  l’objecte 

fora de la marquesina. 

 Quan  s’utilitzi  passadís  per  fora  de  la  tanca  i  circulin  vianants  es  senyalitzarà  i  s’hi 

col∙locarà il∙luminació nocturna. 

7.3 PROTECCIÓ DELS TREBALLS INTERIORS 

 

Amb  la  finalitat  d’evitar  caigudes  per  obertures  i  per  forats,  es  col∙locaran  pantalles  de 

protecció, de manera que constitueixin una barrera en la caiguda de personal. 

Xarxa vertical protectora 
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En els  treballs que es desenvolupin en  les  terrasses, que per  la  seva naturalesa es  realitzin 

sobre cavallets, o per no habilitar‐se baranes, o per causes justificades, es col∙locarà una xarxa 

que protegeixi tot el perímetre de la terrassa, ancorada superiorment e inferiorment. 

Protecció del forat de l’ascensor 

Es  col∙locarà una protecció davant del  forat d’ascensor, permanentment, de manera que  el 

personal  no  pugui  caure  cap  el  forat  de  l’ascensor, mitjançant  baranes  d’alçada  1.00 m.  , 

element intermedi i sòcol, de resistència 150 kg/m. 

Protecció d’escales d’accés 

 Tindran graons que compleixin amb  la condició 2c + h = 63*65 cm.  i hauran de tenir 

tota l’amplada prevista en un futur. 

 Es col∙locaran baranes quan existeixi un forat entre les escales o tingui més d’un tram 

entre pisos. Les baranes tindran un coeficient de seguretat com a mínim de 5. 

 Es protegirà tot el perímetre per evitar caigudes al buit. 

Escales de mà 

 Tindran una amplada mínima de 0.50 m. . Es fixarna per la seva part superior i a la seva 

base, hi tindrà peus antilliscants. 

 Quan  siguin  de  fusta  els  graons  estaran  encadellats. No  s’usaran per  salvar  alçades 

superiors a 5.00 m. 

 En  tot moment,  l’escala de mà  sobrepassarà en un mínim de 1.00 m. per  sobre del 

punt d’arribada. 

Extintors 

Es revisaran quan sigui necessari d’acord amb la periodicitat que marca el fabricant. Es cuidarà 

el seu emmagatzematge de manera que si es produís un  incendi s’hi pugui accedir al mateix 

temps i sense cremar‐se. 

Electricitat 

 Les  instal∙lacions  es  realitzaran  d’acord  amb  el  Reglament  Electrotècnic  de  Baixa 

Tensió, i amb les normes i reglaments que el desenvolupin i complementin. 

 La filosofia de  la prevenció elèctrica, és que el conjunt de  la  instal∙lació garantirà una 

protecció  contra  contactes  directes  i  indirectes  segons  es  descriu  en  l’article  028 

apartat 4 de REBT, així com els enllaços. 

7.4 PROTECCIONS COMPLEMENTÀRIES 

 

Aquelles proteccions que no estiguin reflectides en l'Estudi de Seguretat i fossin necessàries, es 

justificaran  com a partides alçades  i haurà de  constar‐hi  l’aprovació expressa de  la Direcció 

Tècnica del Projecte de Seguretat. 

7.5 INSTAL∙LACIONS D’HIGIENE I BENESTAR 
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En base a l’establert al R.D. 1627/97 de 25 d’Octubre, Annex IV Article 15, s’estableix que: 

 Quan els treballadors hagin de portat roba especial de treball, hauran de tenir a la seva 

disposició vestuaris adequats, els quals disposaran de dimensions suficient i de seients 

i  instal∙lacions que permetin a cada treballador eixugar, si fos necessari,  la seva roba 

de treball. 

 Quan  les circumstàncies ho exigeixin,  la roba de treball haurà de poder ser guardada 

separada de la roba de carrer i dels efectes personals. 

 Quan els vestuaris no siguin necessaris, cada treballador haurà de poder disposar d’un 

espai per a col∙locar la seva roba i els seus objectes personals sota clau. 

 Quan el  tipus d’activitat o  la  salubritat ho  requereixin,  s’haurà de posar a disposició 

dels  treballadors  dutxes  apropiades  i  en  nombre  i  dimensions  suficients,  disposant 

d’aigua corrent, calent i freda. 

 Quan les dutxes no siguin necessàries, hauran d’haver‐hi lavabos suficients i apropiats 

amb aigua corrent, calent si fos necessari, a prop dels llocs de treball i dels vestuaris. 

 Els  locals de descans, vestuaris, dutxes,  lavabos  i  locals equipats amb vàters hauran 

d’estar en les proximitats dels llocs de treball. 

 Els vestuaris, dutxes,  lavabos  i vàters estaran separats per a homes  i dones, o haurà 

s’haurà de preveure una utilització per separat dels mateixos. 

7.6 FORMACIÓ DEL PERSONAL 

 

Tot el personal ha de rebre, en  ingressar a  l’obra,  l’exposició  i  la  informació dels mètodes de 

treball  i  dels  riscos  que  aquests  comporten  juntament  amb  les mesures  de  seguretat  que 

hauran de er servir. 

A partir de la tria del personal més qualificat, es faran cursets de socorrisme i primers auxilis, 

de manera que a  l’obra es disposi d’algun socorrista. Cada empresa ha d’acreditar que el seu 

personal a l’obra ha rebut formació en matèria de seguretat i salut. 

S’impartirà formació en matèria de Seguretat i Salut en el treball al personal de l’obra: 

A l’inici de l’obra: 

 Sessió  informativa de  seguretat del  cap d’obra  als  encarregats  comentant  el  Pla de 

Seguretat de l’obra redactat pel contractista. 

 Sessió informativa dels encarregats al personal. 

Mensualment: 

 Sessió informativa el cap d’obra als encarregats. 

 Sessió informativa dels encarregats al personal. 

7.7 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
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7.8 MATERIALS, UTILLATGE i MAQUINÀRIA 

 

En  tot  el  que  fa  referència  a  l’adquisició,  recepció  i  utilització  de  materials,  utillatge  o 

maquinària  que  s’utilitzi  a  l’obra,  el  constructor  s’atendrà  a  les  pràctiques  de  la  bona 

construcció, utilitzant el personal especialitzat i qualificat en cada cas. 

La  Direcció  Tècnica  i  Facultativa  podrà  requerir  i  sol∙licitar  documents  acreditatius  de 

d’adequada qualificació del personal. 

7.9 MODIFICACIÓ DE L’ESTUDI 

 

L'Estudi de Seguretat i Salut aporta les previsions adequades per l’execució del posterior Pla de 

Seguretat. Tot  i això,  l’evolució de  la pròpia maquinària,  la  tecnificació del  constructor o  les 

característiques dels  subcontractes, poden obligar a que el pla  s’allunyi de  les previsions de 

l’Estudi de Seguretat i Salut, tant en mitjans tècnics com en valoració econòmica. 

L'Estudi de Seguretat estarà obert a totes les modificacions que no suposin un perjudici per a 

la seguretat i per a la prevenció d’accidents, sempre d’acord amb la legislació vigent. 

7.10 MITJANS AUXILIARS 

 

Els mitjans  auxiliars  que  pertanyen  a  l’obra  bàsica  i  no  a  l'Estudi  de  Seguretat,  hauran  de 

permetre la correcte execució de l’obra d’edificació i hauran de complir en tot allò referent a la 

seguretat. 

7.11 NORMES DE MUNTATGE i DESMUNTATGE 

 

Els treballs de muntatge i desmuntatge de sistemes de protecció, des del seu inici fins a la seva 

finalització, hauran de disposar del mateix grau de seguretat que el conjunt acabat. 

7.12 NORMES DE COL∙LOCACIÓ 

 

La  col∙locació dels mitjans de protecció  col∙lectius,  requerirà  la utilització, en el  seu  cas, de 

sistemes de protecció individuals. 

7.13 PLEC DE CONDICIONS JURÍDIQUES 

7.14 PLA DE SEGURETAT 

 

Abans de  l’inici de  l’obra,  l’empresa adjudicatària de  les obres redactarà el Pla de Seguretat  i 

Salut en el treball, per adaptar aquest Estudi als seus medis, la qual sotmetrà a l’aprovació del 

Coordinador en matèria de seguretat i salut en el treball durant l’execució de les obres. El Pla 

podrà ser revisat pel contractista durant  l’execució de  l’obra, sometent els possibles canvis a 

l’aprovació de la Direcció d’Obra i Coordinador de Seguretat i Salut. 
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7.15 APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT 

 

És competència del coordinador de seguretat  i salut en fase d’obra designat per  la propietat 

l’aprovació del Pla de Seguretat, així com les modificacions en funció del procés d’execució de 

l’obra, de les omissions i contradiccions aparents i de l’expedició d’ordres complementàries pel 

desenvolupament del mateix. 

7.16 MODIFICACIONS DE L’ESTUDI 

 

Els treballs a realitzar estaran subjectes a  les disposicions del projecte de Seguretat  i Salut, a 

les  modificacions  aprovades  expressament  i  ales  ordres  i  instruccions  complementàries 

emeses del mateix. 

7.17 MATERIALS 

 

Tots  els materials  satisfaran  les  condicions  establertes  en  la  documentació  de  l’Estudi  de 

Seguretat  i  Salut.  Es  rebutjaran  aquells  que  no  s’ajustin  a  les  prescripcions  o  que  siguin 

defectuosos o no reuneixin les condicions de solidesa. 

7.18 ATURADA DE LES OBRES 

 

Quan  la  Direcció  Tècnica  tingués  veritables  raons  per  creure  en  l’  incompliment  de  les 

determinacions de l’Estudi de Seguretat i Salut, podrà ordenar l’aturada de l’obra. 

7.19 MODIFICACIONS DEL PLA 

 

El  contractista  no  podrà  decidir,  sense  l’aprovació  de  la  Direcció  Tècnica,  cap  variació  de 

l'Estudi de Seguretat i Salut o d’una modificació aprovada. 

7.20 COMPLIMENT DEL PLEC DE CONDICIONS 

 

El contractista estarà obligat a complir les condicions del Plec de Condicions, Memòria, Plànols 

i  Pressupost,  les  especificacions  del  contracte  i  les  ordres  complementàries  que  la Direcció 

Tècnica consideri durant el desenvolupament de l’obra. 

7.21 COMUNICACIONS 

 

El  contractista  comunicarà  veritablement  i  amb  la  deguda  antelació,  l'inici  de  treballs, 

l’execució d’operacions amb elevat risc o aquelles que hagin de quedar amagades, a l’objecte 

d’examen i aprovació per part de la Direcció Tècnica de l’obra. 
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7.22 RECONSTRUCCIONS 

 

El  contractista  estarà  obligat  a  reconstruir  al  seu  càrrec,  quantes  vegades  sigui  necessari, 

qualsevol treball mal executat, a judici de la Direcció Tècnica de l’obra. 

7.23 LLIBRE D’INCIDÈNCIES 

 

A  l’obra hi haurà obligatòriament a efectes de control, el  llibre d’incidències del pla,  facilitat 

pel col∙legi professional corresponent. L’esmentat llibre constarà de fulls quadruplicats, que en 

cas d’anotacions s’hauran d’entregar a : 

 Inspecció del Treball i de Seguretat Social. 

 Direcció Facultativa. 

 Contractista. 

 Representant dels treballadors o vigilant de seguretat. 

Les  anotacions  en  l’esmentat  llibre  podran  ser  efectuades  per  la  Direcció  Facultativa,  pel 

constructor  i  pel  representant  dels  treballadors.  Aquestes  anotacions  estaran  únicament 

relacionades amb la inobservança de les instruccions i recomanacions preventives recollides en 

el Pla de Seguretat i Salut. 

Efectuada una anotació en el llibre d’incidències, el contractista estarà obligat a trametre, en el 

termini de 24 hores, cada una de les còpies als destinataris previstos en el primer paràgraf. 

7.24 SUBCONTRACTES 

 

El  constructor  respondrà  de  la  correcte  execució  de  les  previsions  de  Seguretat  en  les 

operacions subcontractades, responent solidàriament de les conseqüències que se’n derivin. 

La mateixa imputació correspondrà al propietari quan no hi hagués Constructor Principal. 

7.25 RETARDS i PARALITZACIONS 

 

Els  retards  d’obra  injustificats,  així  com  les  paralitzacions,  no  donen  lloc  a  certificacions  de 

partides. 

7.26 AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
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Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST SIS
Capítol 01  PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

2 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 H144A103 u Parell de filtres per a respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres contra pols, vapors, fums i partícules
tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons CE

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

7 H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

8 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

9 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

10 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

11 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 15,000

12 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera
metàl·lica

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

13 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

14 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

15 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST SIS
Capítol 02  PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 K6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 36,000

2 H6AZ59A1 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a
tanca mòbil de malla metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 MBBY0001 u Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, muntada sobre suport de peu o sobre
paraments verticals, de superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans
manuals

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als
brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 7,500

5 H1523221 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl·lic
de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports a puntals metàl·lic telescòpics i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 96,100

6 H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb
el desmuntatge inclòs

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 45,000

7 H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, i
amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1.850,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST SIS
Capítol 03  PREVENTIVA I FORMACIÓ

1 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

EUR
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EGD1122EP-1 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1000 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

22,12 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

H1411111P-2 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,97 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

H1422120P-3 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades,
amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els
ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

9,65 €

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

H142AC60P-4 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb
protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,25 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

H1433115P-5 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

15,10 €

(QUINZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

H1447005P-6 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 12,25 €

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

H144A103P-7 u Parell de filtres per a respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres contra pols, vapors,
fums i partícules tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons
CE

7,26 €

(SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

H1451110P-8 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

1,40 €

(UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

H1455710P-9 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,37 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

H145K153P-10 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

21,20 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

H1461110P-11 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

5,70 €

(CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

H1462241P-12 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

20,60 €

(VINT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

H1471101P-13 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada,
amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla
roscada, homologat segons CE

48,59 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
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H1474600P-14 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,26 €

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

H1481542P-15 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

17,04 €

(DISSET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

H1487460P-16 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

5,66 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

H1511015P-17 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a
suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs

11,49 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

H15151A1P-18 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre
nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

4,82 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

H1523221P-19 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i
intermedi de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports a puntals
metàl·lic telescòpics i amb el desmuntatge inclòs

8,90 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

H152M671P-20 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols
d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs

7,76 €

(SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

H16F1004P-21 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 19,66 €

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

H16F1005P-22 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut 23,30 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

H6AZ59A1P-23 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer
galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs

284,40 €

(DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

HM31161JP-24 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

45,41 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

HQU15214P-25 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment
de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2
aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

878,11 €

(VUIT-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

HQU1A204P-26 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment
de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

705,57 €

(SET-CENTS CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)
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HQUA2100P-27 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

118,49 €

(CENT DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

HQUA3100P-28 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball

78,99 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

K6AA2111P-29 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

2,70 €

(DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

KG42129HP-30 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal,
bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

36,36 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

MBBY0001P-31 u Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, muntada sobre suport de
peu o sobre paraments verticals, de superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària de 3 m
com a màxim amb mitjans manuals

11,36 €

(ONZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
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P-1 EGD1122E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1000 mm

llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

22,12 €

BGD11220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1000 mm de llargària, de 9,00000 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,04000 €

Altres conceptes 9,08000 €

P-2 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

homologat segons UNE-EN 812

5,97 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 5,97000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-3 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades,

amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els

ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

9,65 €

B1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres gradu 9,65000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster

reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb

protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,25 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster 8,25000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons

UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

15,10 €

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat seg 15,10000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-6 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 12,25 €

B1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 12,25000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-7 H144A103 u Parell de filtres per a respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres contra pols, vapors,

fums i partícules tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons

CE

7,26 €

B144A103 u Parell de filtres per a respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres contra pols, 7,26000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-8 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,

dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

1,40 €

B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de p 1,40000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-9 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de

cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN

388 i UNE-EN 420

2,37 €

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palm 2,37000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-10 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,

tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

21,20 €

B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color bei 21,20000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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P-11 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló

rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO

20346 i UNE-EN ISO 20347

5,70 €

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló r 5,70000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-12 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera

encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de

despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

20,60 €

B1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmeller 20,60000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-13 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada,

amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla

roscada, homologat segons CE

48,59 €

B1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estam 48,59000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-14 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,26 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,26000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-15 H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc,

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

17,04 €

B1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blan 17,04000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-16 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4

mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

5,66 €

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 5,66000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-17 H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a

suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs

11,49 €

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 0,20800 €

B1520003 u Ancoratge de xarxa sota ponts o viaductes amb angular d'acer L 50,5 per a suport inter 0,48000 €

Altres conceptes 10,80200 €

P-18 H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials

contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de

diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre

nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

4,82 €

B15Z1200 m Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,32400 €

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 0,15600 €

Altres conceptes 4,34000 €

P-19 H1523221 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i

intermedi de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports a puntals

metàl·lic telescòpics i amb el desmuntatge inclòs

8,90 €

B1Z0D5A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos, per a seguretat i salut 0,03424 €

B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 0,77440 €

B0DZV055 u Element de suport de barana per a fixar a puntal metàl·lic, per a 20 usos, per a seguret 0,24000 €

B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut 0,28800 €
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Altres conceptes 7,56336 €

P-20 H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols

d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs

7,76 €

B1530005 u Barana de protecció prefabricada, d'alçària 1 m amb cargols d'ataconat, per a 50 usos, 1,28000 €

Altres conceptes 6,48000 €

P-21 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 19,66 €

Altres conceptes 19,66000 €

P-22 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut 23,30 €

Altres conceptes 23,30000 €

P-23 H6AZ59A1 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer

galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs

284,40 €

B1Z659A1 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i 2 m d'alçària, amb bas 251,84000 €

Altres conceptes 32,56000 €

P-24 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la

paret i amb el desmuntatge inclòs

45,41 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a segureta 36,17000 €

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,31000 €

Altres conceptes 8,93000 €

P-25 HQU15214 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i

aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment

de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2

aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1

punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

878,11 €

BQU15214 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i 858,74000 €

Altres conceptes 19,37000 €

P-26 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i

aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment

de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació

elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

705,57 €

BQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aï 686,20000 €

Altres conceptes 19,37000 €

P-27 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i

salut en el treball

118,49 €

BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seg 118,49000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-28 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general

de seguretat i salut en el treball

78,99 €

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança 78,99000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-29 K6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i

de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de

formigó, i amb el desmuntatge inclòs

2,70 €

B6AZAF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos 0,04200 €

B6AA211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 0,68000 €
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Altres conceptes 1,97800 €

P-30 KG42129H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal,

bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i

indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN

61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

36,36 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,35000 €

BG42129H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal 23,26000 €

Altres conceptes 12,75000 €

P-31 MBBY0001 u Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, muntada sobre suport de

peu o sobre paraments verticals, de superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària de 3 m

com a màxim amb mitjans manuals

11,36 €

Altres conceptes 11,36000 €
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Obra 01 Pressupost PRESSUPOST SIS

Capítol 01 Proteccions Individuals

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un

pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 2)

5,97 25,000 149,25

2 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i

suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm

de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,

homologada segons UNE-EN 175 (P - 4)

8,25 4,000 33,00

3 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades

a ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i

tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i

antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 3)

9,65 4,000 38,60

4 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136

(P - 6)

12,25 4,000 49,00

5 H144A103 u Parell de filtres per a respirador amb dos allotjaments laterals per a

filtres contra pols, vapors, fums i partícules tòxiques en ambient amb

un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons CE (P - 7)

7,26 4,000 29,04

6 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,

homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 5)

15,10 8,000 120,80

7 H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó

(65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques interiors,

homologada segons UNE-EN 340 (P - 15)

17,04 15,000 255,60

8 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,

de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons

UNE-EN 340 (P - 16)

5,66 15,000 84,90

9 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,

amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció

elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -

9)

2,37 15,000 35,55

10 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,

logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN

420 (P - 10)

21,20 8,000 169,60

11 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits

índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i

subjecció elàstica al canell (P - 8)

1,40 15,000 21,00

12 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell

rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,

falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment

ràpid, amb puntera metàl·lica (P - 12)

20,60 15,000 309,00

13 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i

folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,

UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 11)

5,70 15,000 85,50

14 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 14) 14,26 8,000 114,08

15 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i

ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps

metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons

CE (P - 13)

48,59 7,000 340,13

TOTAL Capítol 01.01 1.835,05

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST SIS

Capítol 02 Proteccions Col·lectives

EUR
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1 K6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla

electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de

3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i

amb el desmuntatge inclòs (P - 29)

2,70 36,000 97,20

2 H6AZ59A1 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb

bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla

metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)

284,40 1,000 284,40

3 MBBY0001 u Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior,

muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, de

superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim

amb mitjans manuals (P - 31)

11,36 1,000 11,36

4 H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1

m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el

desmuntatge inclòs (P - 20)

7,76 7,500 58,20

5 H1523221 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb

travesser superior i intermedi de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de

fusta, fixada amb suports a puntals metàl·lic telescòpics i amb el

desmuntatge inclòs (P - 19)

8,90 96,100 855,29

6 H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a

proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no

regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas

de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada

a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el

desmuntatge inclòs (P - 18)

4,82 45,000 216,90

7 H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes

o ponts, ancorada a suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs (P

- 17)

11,49 1.850,000 21.256,50

TOTAL Capítol 01.02 22.779,85

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST SIS

Capítol 03 Preventiva i Formació

1 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -

21)

19,66 6,000 117,96

2 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P - 22) 23,30 10,000 233,00

TOTAL Capítol 01.03 350,96

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST SIS

Capítol 04 Extinció d'incendis

1 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,

pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)

45,41 2,000 90,82

TOTAL Capítol 01.04 90,82

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST SIS

Capítol 05 Instal·lacions del Personal

EUR
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1 HQU15214 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m de

plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,

revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer

galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2

aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb

instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció

diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 25)

878,11 1,000 878,11

2 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó

d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de

parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb

aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1

punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb

el desmuntatge inclòs (P - 26)

705,57 1,000 705,57

3 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança

general de seguretat i salut en el treball (P - 27)

118,49 2,000 236,98

4 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut

establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 28)

78,99 2,000 157,98

TOTAL Capítol 01.05 1.978,64

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST SIS

Capítol 06 Proteccions Instal·lació Elèctrica

1 EGD1122E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm

de gruix, de 1000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a

terra (P - 1)

22,12 1,000 22,12

2 KG42129H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A

d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de

desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador

mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma

UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en

perfil DIN (P - 30)

36,36 2,000 72,72

TOTAL Capítol 01.06 94,84

EUR



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resum de pressupost 



Pressupost SiS

PRESSUPOST Data: 21/01/14 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST SIS

Capítol 01 Proteccions Individuals

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un

pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 2)

5,97 25,000 149,25

2 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i

suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm

de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,

homologada segons UNE-EN 175 (P - 4)

8,25 4,000 33,00

3 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades

a ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i

tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i

antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 3)

9,65 4,000 38,60

4 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136

(P - 6)

12,25 4,000 49,00

5 H144A103 u Parell de filtres per a respirador amb dos allotjaments laterals per a

filtres contra pols, vapors, fums i partícules tòxiques en ambient amb

un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons CE (P - 7)

7,26 4,000 29,04

6 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,

homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 5)

15,10 8,000 120,80

7 H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó

(65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques interiors,

homologada segons UNE-EN 340 (P - 15)

17,04 15,000 255,60

8 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,

de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons

UNE-EN 340 (P - 16)

5,66 15,000 84,90

9 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,

amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció

elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -

9)

2,37 15,000 35,55

10 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,

logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN

420 (P - 10)

21,20 8,000 169,60

11 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits

índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i

subjecció elàstica al canell (P - 8)

1,40 15,000 21,00

12 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell

rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,

falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment

ràpid, amb puntera metàl·lica (P - 12)

20,60 15,000 309,00

13 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i

folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,

UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 11)

5,70 15,000 85,50

14 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 14) 14,26 8,000 114,08

15 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i

ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps

metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons

CE (P - 13)

48,59 7,000 340,13

TOTAL Capítol 01.01 1.835,05

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST SIS

Capítol 02 Proteccions Col·lectives

EUR



Pressupost SiS

PRESSUPOST Data: 21/01/14 Pàg.: 2

1 K6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla

electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de

3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i

amb el desmuntatge inclòs (P - 29)

2,70 36,000 97,20

2 H6AZ59A1 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb

bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla

metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)

284,40 1,000 284,40

3 MBBY0001 u Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior,

muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, de

superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim

amb mitjans manuals (P - 31)

11,36 1,000 11,36

4 H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1

m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el

desmuntatge inclòs (P - 20)

7,76 7,500 58,20

5 H1523221 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb

travesser superior i intermedi de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de

fusta, fixada amb suports a puntals metàl·lic telescòpics i amb el

desmuntatge inclòs (P - 19)

8,90 96,100 855,29

6 H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a

proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no

regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas

de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada

a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el

desmuntatge inclòs (P - 18)

4,82 45,000 216,90

7 H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes

o ponts, ancorada a suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs (P

- 17)

11,49 1.850,000 21.256,50

TOTAL Capítol 01.02 22.779,85

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST SIS

Capítol 03 Preventiva i Formació

1 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -

21)

19,66 6,000 117,96

2 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P - 22) 23,30 10,000 233,00

TOTAL Capítol 01.03 350,96

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST SIS

Capítol 04 Extinció d'incendis

1 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,

pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)

45,41 2,000 90,82

TOTAL Capítol 01.04 90,82

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST SIS

Capítol 05 Instal·lacions del Personal

EUR
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PRESSUPOST Data: 21/01/14 Pàg.: 3

1 HQU15214 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m de

plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,

revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer

galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2

aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb

instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció

diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 25)

878,11 1,000 878,11

2 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó

d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de

parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb

aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1

punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb

el desmuntatge inclòs (P - 26)

705,57 1,000 705,57

3 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança

general de seguretat i salut en el treball (P - 27)

118,49 2,000 236,98

4 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut

establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 28)

78,99 2,000 157,98

TOTAL Capítol 01.05 1.978,64

Obra 01 Pressupost PRESSUPOST SIS

Capítol 06 Proteccions Instal·lació Elèctrica

1 EGD1122E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm

de gruix, de 1000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a

terra (P - 1)

22,12 1,000 22,12

2 KG42129H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A

d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de

desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador

mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma

UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en

perfil DIN (P - 30)

36,36 2,000 72,72

TOTAL Capítol 01.06 94,84

EUR



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Últim full 



Pressupost SiS

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 27.130,16

Subtotal 27.130,16

21 % IVA SOBRE 27.130,16............................................................................................... 5.697,33

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 32.827,49

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRENTA-DOS MIL VUIT-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS )
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7.27 PLANÒL 
 

El plànol corresponent es pot consultar a l’annex de plànols. 
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1. Objecte 
 

L’objecte d’aquest document és indicar si la realització del projecte tindria alguna repercussió 

positiva o negativa  sobre el medi ambient  i establir mesures preventives  i correctores per a 

minimitzar els seus impactes. 

2. Gestió ambiental 
 

D’acord  amb  l’Annex  III  de  la  Llei  6/2009,  del  28  d’abril,  existeixen  una  sèrie  de  projectes 

sotmesos a l’avaluació d’impacte ambiental de projectes (AIAP). En aquest cas no és necessària 

l’elaboració  d’un  Estudi  d’Impacte  Ambiental  complet,  donat  que  l’activitat  que  es 

desenvolupa en la nau no atempta en cap cas contra el medi ambient.  

Degut a això, es procedeix a elaborar una descripció de gestió ambiental, on s’identifiquen les 

principals  accions  del  projecte  potencialment  impactants  sobre  factors  del  medi,  en  les 

diferents fases que comprèn. 

Fases en què s’ha dividit les diverses etapes per les que ha de passar l’adequació de la nau: 

‐ Fase d’implantació 

‐ Fase d’operació 

‐ Fase de desmuntatge. 

A dins de cada fase s’han assenyalat les activitats més importants en quant a susceptibilitat de 

produir un impacte. 

 2.1 Fase d’implantació 

 

Transport  i aplec a peu d’obra: moviment de maquinària, vehicles  i moviment de materials  i 

aplec  dels mateixos  necessaris  per  a  realitzar  les  instal∙lacions,  trasdosats  i  ús  dels  equips 

auxiliars per a la col∙locació i els ajustaments de les estructures i tancaments. 

2.2 Fase d’operació 

 

Funcionament  de  la  infraestructura:  funcionament  d’equips  com  toros  mecànics,  ús  de 

prestatges, etcètera, la seva influència ambiental és mínima. 

Servei d’emmagatzematge:  càrrega  i descàrrega de  camions  i  gestió de palets per a  la  seva 

correcta gestió i emmagatzematge. La seva afecció mediambiental és baixa. 

Tasques de manteniment: servei de prevenció  i de presa de mesures correctives en el cas de 

mal funcionament dels equips o qualsevol problema tècnic que afecti a l’ instal∙lació. 
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2.3 Fase de desmuntatge 

 

Retirada dels elements instal∙lats: inclou tot el desmuntatge de tots els elements de l’activitat, 
així  com  la  seva  retirada  del  lloc  d’emplaçament.  En  un  cas  hipotètic,  es  farien  tots  els 
projectes i estudis pertinents. 

Eliminació  de  l’emplaçament:  considerant‐lo  com  element  estructural  causant  d’algun 

impacte. En un cas hipotètic es farien els projectes i estudis pertinents. 

Restauració  d’àrees utilitzades: operacions  i mesures necessàries per  a que  l’àrea utilitzada 

sigui  restituïda  a  les  seves  condicions originals.  En un  cas hipotètic  es  farien  els projectes  i 

estudis pertinents. 

3. Factors ambientals a considerar en l’avaluació 
 

S’identificaran  el  principals  factors  ambientals  susceptibles  de  ser  afectats  per  accions  del 

projecte, classificant‐se en quatre categories principals. 

Medi físic 

Medi biòtic 

Medi paisatgístic 

Medi socioeconòmic i cultural 

 

3.1 Medi físic 

 

Climatologia: entesa com el conjunt de condicions atmosfèriques que es presenten típicament 

en una regió al  llarg dels anys.  (Temperatura, règim pluviomètric, règim d’evapotranspiració, 

règim de vents). En aquest cas l’impacte sobre la climatologia de la zona es considera un factor 

nul. 

Disminució dels nivells de qualitat de l’aire: es considera la disminució dels nivells de qualitat 

de  l’aire existents prèviament a  l’execució de  l’activitat, en  referència  tant als contaminants 

atmosfèrics  com  a  l’emissió  de  partícules  difuses  (pols)  per  l’actuació  de maquinària  sobre 

camins  i altres accions de l’activitat.  En el nostre cas es considera un risc moderat, entenent‐

se  que  la  recuperació  del  mateix  no  requereix  de  pràctiques  protectores  o  correctores 

intensives  i on  la consecució de  les condicions ambientals  inicials requereix d’un determinant 

temps. 

Contaminació acústica:  La  Llei 16/2002, de 28 de  juny, de protecció  contra  la  contaminació 

acústica estableix que els ajuntaments han d’elaborar un mapa de capacitat acústica. El mapa 

del municipi de Castelldefels indica que l’ emplaçament de la nau pertany a  la zona zona C‐3, 
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és a dir, a una zona de sensibilitat acústica baixa. Cal remarcar que l’edificació es situa a menys 

de  50 m  de  l’autopista  C‐32.  Per  tant,  tant  durant  el  desenvolupament  de  l’activitat  com 

durant  la  fase  prèvia  de  construcció,  la  presència  de  camions  de  càrrega  i  descàrrega  de 

mercaderies  faran  augmentar  els  nivells  sonors  però  aquest  seran  compatibles  amb  la 

normativa vigent. Per altra banda, tant la maquinària utilitzada en l’activitat de la nau com  els 

elements de l’ instal∙lació no generaran un augment notable dels nivells sonors existents com a 

conseqüència de  la seva activitat, justificant‐se el seu compliment normatiu. En el nostre cas, 

ses considera un risc compatible, entenent‐se com a compatible aquell que té una recuperació 

immediata en acabar l’activitat i que no precisa pràctiques protectores o correctores.  

Geologia, geomorfologia i edafologia:  generació de riscos geològics i/o fenòmens erosius. En 

el nostre cas és considera un risc nul. 

Canvi  en  les  formes  de  relleu:  canvi  implicat  en  les  geomorfologies  per  les  excavacions, 

explanacions  i  terraplenats necessaris per a  les cimentacions o preparació del  terreny. En el 

nostre  cas es  considera un  impacte  compatible, degut a que els moviments de  terres  seran 

molt localitzats i reduïts. 

Pèrdua de sòl: fa referència a la superfície ocupada i/o a la pèrdua de sòl apropiat per al cultiu 

i altre aprofitament, en funció de la seva importància i extensió. En el nostre cas no procedeix. 

Hidrologia:  afecció  a  la  qualitat  de  les  aigües  superficials:  riscos  de  contaminació  per 

abocaments. En el nostre cas no procedeix. 

Contaminació  de  les  aigües  subterrànies:  risc  de  contaminació  de  les  aigües  subterrànies  i 

canvi dels fl<úids naturals com a conseqüència d’abocaments En el nostre cas no procedeix. 

3.2 Medi biòtic 

 

Les actuacions que es duran a terme no afecten a cap espai protegit. L’espai afectat no està 

inclòs a la Xarxa de Natura 2000, ni al Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) ni pertany a l’Espai 

Natural de Protecció Especial (ENPE). 

Flora 

Afecció a les formacions vegetals: possible alteració de la vegetació i flora natural considerant 

paràmetres com diversitat, composició florística, raresa, etc. En el nostre cas  l’efecte negatiu 

de  la desbrossada de  la flora natural es compensarà amb  l’enjardinament del sòl no edificat. 

Per tant, pot considerar‐se com un impacte nul. 

Fauna 

Alteració  dels  hàbitats  i  espècies:  es  considera  tant  la  destrucció  directa  dels  hàbitats,  per 

ocupació o afecció als mateixos per les  tasques de  desbrossada, com la modificació d’alguna 

de  les característiques que els defineixen per  la fauna que els habita o per  l’afecció directa o 

indirecta a les espècies. En el nostre cas  es considera com un impacte nul. 
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3.3 Medi paisatgístic 

 

Paisatge 

Pèrdua de qualitat paisatgística: s’avalua  la pèrdua de paisatge  intrínsec amb un valor estètic 

elevat, o la introducció d’elements antiestètics en l’escena. Com que es tracta d’una edificació 

en  un  espai  industrial,  aquest  impacte  es  considera  compatible.  L’activitat  no  genera  un 

deteriorament paisatgístic afegit a la zona. 

Afecció a elements catalogats del Patrimoni Arqueològic  i Històric Artístic: possible afecció 

directa pels danys en  la col∙locació d’elements o estructures de  l’activitat a aquells elements 

que es trobin inclosos en els inventaris corresponents a Bens d’Interès Cultural i del Patrimoni 

Historicoartístic  i Arqueològic del  territori,  així  com  l’alteració de  les  condicions de  l’entorn 

immediat a l’element patrimonial considerat. En el nostre cas no procedeix. 

Afecció a  les Vies Pecuàries: possible afecció directa per danys o canvis en  les possibles vies 

pecuàries  que  poguessin  existir  i  que  es  vegin  afectades  pe  l’activitat.  En  aquest  cas  no 

procedeix. 

Afecció a infraestructures: donat que es tracta d’un projecte de construcció per a l’exercici de 

l’activitat d’emmagatzematge, es considera un impacte nul. 

Afecció a  la qualitat de vida de  la població: es considera que  les  instal∙lacions suposen una 

sèrie  d’impactes  de  caràcter  positiu  pels  beneficis  socials  i  econòmics  que  comporta  tal 

activitat per a la zona. 

Afecció de la qualitat de vida del veïnat: aquest indicador pretén recollir les modificacions de 

l’entorn en el que viuen els habitants més propers a la instal∙lació (aquells que viuen en un radi 

proper). Aquesta  afecció no es dóna degut  a que  l’activitat es desenvoluparà en un  entorn 

adequat. 

4. Mesures preventives i correctores 
 

En aquest apartat s’estableixen mesures relatives als factors ambientals per tal de minimitzar 

els impactes negatius i maximitzar els impactes positius del projecte. A més a més, s’indiquen 

un seguit de “bones pràctiques ambientals” que caldrà aplicar durant el procés de construcció. 

4.1 Residus 

 

Es  contempla  tot  el  procés  a  seguir  des  de  la  seva  generació  fins  que  es  transporten  a  la 

deixalleria. 

Zona d’emmagatzematge: es destinarà una zona específica per a l’emmagatzematge temporal 

de la maquinària i dels residus generats a l’obra. 
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Planificació de  residus que es generaran a  l’obra: d’acord amb  l’annex de gestió de  residus 

aquests es transportaran a la deixalleria corresponent. 

Gestió de residus: Es gestionaran els residus tòxics, perillosos i no perillosos de les obres 

mitjançant gestors autoritzats. 

4.2 Reducció de l’emissió de partícules 

 

Per tal de reduir l’emissió de partícules es duran a terme les següents actuacions: 

Emissió de pols i altres partícules: la reducció d’aquestes partícules  a l’atmosfera es realitzarà 

mitjançant el reg de la zona d’obres. 

Transport del material: es realitzarà cobert per lones que cobreixin tota la càrrega. 

Moviment de terres: s’evitarà el en dies de forts vents. 

Aplec de terres: les terres s’aplegaran en piles d’alçada inferior a 2 m. 

4.3 Manteniment de la maquinària 

 

Mesures de prevenció d’emissió de líquids o gasos contaminants  

Control  i manteniment de  la maquinària: per  evitar  així qualsevol  fuita de  líquids  i olis.  Es 

prohibirà sempre qualsevol tipus d’abocament d’aquest estil. 

Funcionament  :  no  es mantindrà  encesa  innecessàriament  la maquinària  i  els  vehicles  que 

estiguin a peu d’obra. 

Maquinària  de  baix  consum:  es  potenciarà  l’ús  de  combustible  o  bé  de  funcionament  amb 

biodiesel per reduir l’emissió de partícules contaminants. 

4.4 Minimització de la contaminació acústica 

 

Per tal de minimitzar la contaminació acústica es duran a terme les següents actuacions: 

Horari de treballs: no s’utilitzarà la maquinària en horari nocturn 

Circulació  dels  vehicles  i  maquinària:  es  realitzarà  una  circulació  lenta  de  vehicles  i  de 

maquinària a fi de minimitzar la contaminació acústica. 

Estat  dels  motors:  es  realitzaran  revisions  de  motors  si  es  superen  els  límits  de  soroll 

permesos. 

4.5 Bones pràctiques ambientals a l’obra 
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Les “bones pràctiques ambientals” que s’hauran de seguir durant l’obra són les següents: 

 Promoure la responsabilitat individual i col∙lectiva 

 Reg de  camins per a  la  reducció de pols a  causa del  trànsit de  la maquinària o dels 

propis treballs de l’obra 

 Mantenir adequadament la maquinària 

 Respectar els horaris de treball 

 Control del soroll de la maquinària d’obra 

 Eficiència en l’ús de l’aigua i la reducció dels abocaments associats 

 Identificació i gestió adequada de residus  

 Processament dels materials requerits per l’obra a fi d’evitar pèrdues innecessàries per 

un emmagatzematge inadequat 

 Manteniment en bones condicions dels accessos d’entrada i de sortida a l’obra 

 Planificar les zones accessibles a vehicles i maquinària de les obres  

 Establir neteges periòdiques de l’obra 

 Realitzar seguiments del consum energètic de l’obra 

 Adequada conducció de vehicles i maquinària 

 Utilització de vehicles i màquines de baix consum de combustible 

 Fer un correcte manteniment de la maquinària d’obra 

 Col∙locació d’armadures i elements metàl∙lics sobre suports de fusta 

 Aplegar els materials en el moment i a la zona d’utilització 

 Conservació d’eines i instal∙lacions 

 Evitar sempre que sigui possible la realització de treballs contaminants a obra 

 Eliminar les operacions de pintat amb pistola 

 Evitar l’aplicació de determinats productes químics amb pistola o similar en acabats en 

condicions atmosfèriques poc recomanables 

 Minimitzar l’emissió de partícules en la realització de rases de forma automàtica 

5. Pla de vigilància ambiental 
 

El  Programa  de  Vigilància  Ambiental  és  el  sistema  que  garanteix  el  compliment  de  les 

indicacions  i mesures  preventives  i  correctores  establertes  a  l’Estudi  d’Impacte  Ambiental 

d’acord  amb  el  R.D.  1/2008,  d’11  de  gener,  que  aprova  el  text  refós  de  la  Llei  d’Avaluació 

d’Impacte Ambiental de projectes. 

Els objectius del programa de vigilància ambiental proposat són: 

 Controlar que l’activitat es realitza segons indica el projecte 

 Seguiment  de  l’evolució  dels  impactes  i,  per  tant,  l’eficiència  de  les  mesures 

preventives i correctores 

 Detecció d’impactes no previstos 

El programa de vigilància ambiental consisteix en: 
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 Tasques de vigilància  i control de  l’adequada execució de  les mesures correctores de 

caràcter executiu 

 Tasques de vigilància i control que permetin avaluar experimentalment la gravetat dels 

impactes i l’eficiència de les mesures adoptades, així com aplicar altres si fos necessari 

 Durant la fase d’obra, les operacions de vigilància que es contemplen són les següents: 

 Control de marcatge de l’àmbit d’actuació del projecte 

 Control de la ubicació i de l’ús de les instal∙lacions de l’obra 

 Control de la destinació dels residus generats a l’obra 

 Control de la contaminació atmosfèrica 

Durant  l’explotació de  les  instal∙lacions projectades es considera que haurà de ser objecte de 

vigilància el control dels residus generats 
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Memòria del Pla de Gestió de Residus  

1. Contingut del document 
 

Seguint  els  requisits del Decret  105/2008, de  1 de  febrer,  regulador dels  enderrocs  i  altres 

residus de la construcció i demolició, es procedeix a la confecció d’aquesta memòria del pla de 

gestió dels residus conforme al que es disposa a l’article 3 amb el següent contingut: 

1‐  Identificació dels residus 

2‐ Estimació de la quantitat que es generarà (en tones i m3) 

3‐ Operacions de destriament o recollida selectiva projectades. 

4‐ Previsió de reutilització en la mateixa obra o en altres emplaçaments 

5‐ Operacions de valorització “in situ”. 

6‐ Destinació prevista per als residus 

2. Productor i posseïdor dels residus 
 

El productor de residu és el propietari de  l’immoble o estructura que  l’origina, en aquest cas 

serà  la  propietat  e  caràcter  privat  que  encarrega  la  construcció  de  l’edificació  de  nau  amb 

oficines que ens competeix. 

El posseïdor del residu: és el titular de l’empresa que efectua les operacions d’enderrocament, 

construcció,  reforma, excavació o altres operacions generadores dels  residus, en aquest  cas 

serà l’empresa constructora a qui se li encarregui la construcció. 

2. Pla de Gestió de Residus 
 

Es  tracta  de  la  identificació  dels  residus  a  generar,  codificats  segons  l’Ordenança  Europea 

MAM/304/2002 de 8 de febrer o a les seves modificacions posteriors. 

2.1 Classificació i descripció dels residus: 

 

A  efectes  de  la  mencionada  ordenança,  s’identifiquen  dues  categories  de  Residus  de 

Construcció i demolició.  

Residus  de  Nivell  I:  residus  generats  pel  desenvolupament  de  les  obres  d’infraestructures 

d’àmbit  local o supramunicipal contingudes en els diferents plans d’actuació urbanística o pla 

de  desenvolupament  de  caràcter  regional,  essent  resultat  dels  excedents  d’excavació  dels 

moviment de terra generats en el transcurs de les esmentades obres. Es tracta, per tant, de les 

terres i materials petris, no contaminats, procedents d’obres d’excavació. 
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Residus de Nivell  II:  residus generats principalment en  les activitats pròpies del sector de  la 

construcció, de la demolició, de la reparació domiciliaria i de la implantació de serveis. 

Són  residus  no  perillosos  que  no  experimenten  transformacions  físiques,  químiques  o 

biològiques significatives. 

Els residus  inerts no són solubles ni combustibles, noi reaccionen física ni químicament ni de 

cap altra forma, ni són biodegradables, ni afecten negativament a altres matèries amb les que 

entren  en  contacte  de  forma  que  puguin  donar  lloc  a  contaminació  del  medi  ambient  o 

perjudicar  a  la  salut  humana.  Es  contemplen  els  residus  inerts  procedents  d’obres  de 

construcció  i  demolició,  inclosos  els  d’obres menors  de  construcció  i  reparació  domiciliaria 

sotmeses a llicència municipal o no. 

Els residus generats seran només aquells que s’especifiquen de  la Llista Europea establerta a 

l’ordenança MAM/304/2002 de 8 de  febrer. No es consideren  inclosos en el còmput general 

els  materials  que  no  superin  1m  3  d’aportació  i  que  no  siguin  considerats  perillosos  i 

requereixin d’un tractament especial. 

Categories: 

Residus de Nivell I (terres i petris de l’excavació) 

Terres i pedres diferents de les especificades al codi 17 05 03 

Residus de Nivell II (naturalesa no petrea) 

‐Asfalt: mescles bituminoses diferents a les del codi 17 03 01 

‐Metalls: ferro i acer 

‐Paper 

‐Plàstic 

‐Vidre 

‐Guix 

 

Residus de Nivell II (naturalesa petrea) 

‐Sorra, grava i altres àrids: Residus de grava i roques triturades diferents als esmentats al codi 

01 04 07 i residus de sorra i argila. 

‐Formigó 

‐Materials ceràmics (maons, rajoles i altres ceràmics) 

 

Residus potencialment perillosos i altres 
 
‐Escombraries: residus biodegradables 
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2.2  Estimació de la quantitat de cada tipus de residu, en tones i metres 

cúbics, que  s’originarà en obra  com a  conseqüència de  les operacions 

d’excavació i de construcció. 

 

Els residus que s’originaran seran com a conseqüència de dues operacions, per un costat els 

residus de les excavacions per a realitzar els fonaments i ,per un altre costat, dels residus de la 

construcció  de  la  pròpia  edificació  (rases  per  a  sanejament  i  instal3lacions,  pavimentació 

externa i solera). 

L’estimació es realitzarà en funció de les categories del punt 1 

Obra  de  nova  construcció:  a  manca  de  dades  més  contrastades,  s’utilitzen  paràmetres 

estimatius  estadístics  de  20  cm  d’alçada  de mescla  de  residus  per m2  construït,  amb  una 

densitat tipus de l’ordre de 1,5 a 0,5 T/m3. 

En base a aquestes dades, l’estimació completa de residus en l’obra és: 

Estimació de residus Obra Nova 

Superfície construïda total (S)  2411,35 m2 

Volum de residus (S x 0,10)  241,14 m3 

Densitat tipus (entre 1,5 i 0,5 T/m3)  0,50 Tn /m3 

Tones de residus  120,57 Tn 

Estimació  de  volum  de  terres  procedents  de 
l’excavació 

247,08 m3 

Pressupost estimat de l’obra  1.196.293,47 

Pressupost del moviment de terres en projecte  7.821,33 
(entre 1,00‐ 2,50% del PEM) 

 

Degut a la manca de dades, s’estima el pes per cadascuna de les tipologies de residus amb  la 

dada estimada de residus per metre quadrat de construcció i en base als estudis realitzats per 

la Comunitat de Madrid sobre la composició en pes dels residus de construcció i demolició que 

van als abocadors. 

 

RCDs Nivell I 
  % Tones d V 

Avaluació  teòrica del pes per  tipologia 
de RCD 

% en pes Tones  de  cada 
tipus de RCD 

Densitat  tipus  (entre 
1,5 i 0,5) 

m3 Volum de residus

1. TERRES I PETRIS DE L’EXCAVACIÓ 

Terres  i  petris  procedents  de 
l’excavació  estimats  directament  des 
de les dades del projecte 

  370,62 1,5 247,08 

RCDs Nivell I 

RCDs Naturalesa no petrea 

1. Asfalt  0,050 6,03 1,30 4,64 

2. Fusta  0,040 2,82 0,60 8,03 

3. Metalls  0,025 3,01 1,50 2,01 

4. Paper  0,003 0,36 0,90 0,40 

5. Plàstic  0,015 1,81 0,90 2,01 

6. Vidre  0,005 0,60 1,50 0,40 

7. Guix  0,002 0,24 1,20 0,2 

Total estimació  0,140 16,87 ‐ 17,69 
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RCDs Naturalesa  petrea 

1. Sorra, grava i altres àrids. 0,040 4,82 1,50 3,21 

2. Formigó  ‐  401,05 2,50 160,42 

3. Totxos, rajoles i altres ceràmics  0,540 65,11 1,50 43,41 

4. Pedra  0,050 6,03 1,50 4,02 

Total estimació  0,750 477,01 ‐ 211,03 

RCDs potencialment perillosos i altres 

1. Escombraries  0,070 8,44 0,90 9,38 

2. Potencialment perillosos i altres  0,040 4,82 0,50 9,64 

Total estimació  0,110 13,26 19,02 

 

3. Operacions de destriament o recollida selectiva projectades 
 

En  base  a  l’article  5.5  del  RD  105/2008,  els  residus  de  construcció  i  demolició  hauran  de 

separar‐se en fraccions, quan, de forma individualitzada per a cadascuna d’aquestes fraccions, 

la quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi les següents quantitats: 

Formigó  160,00 T

Maons, teules, ceràmics  80,00 T 

Metalls  4,00 T 

Fusta  3,00 T 

Vidre  2,00 T 

Plàstics  1,00 T 

Paper i cartró  1,00 T 

 

Les  operacions  de  destriament  que  es  produiran  doncs,  degut  al  tipus  d’obra  de  la  que  es 

tracta, pràcticament no hauran d’existir, però tot  i així es preveu realitzar un destriament en 

els diferents materials d’edificació, en especial obra de fàbrica i fustes. 

Mesures emprades: 

Enderroc integral o recollida d’escombreries en obra nova “tot barrejat” i posterior tractament 

en planta. 

Els contenidors o sacs industrials utilitzats compliran amb les especificacions del RD 105/2008 

de 1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. 

4. Previsió de reutilització en la mateixa obra o en altres 

emplaçaments. 
 

L’ operació prevista serà  la reutilització de part de  les  terres procedents de  l’excavació en el 

recobriment de rases per instal∙lacions. 
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5. Previsió d’operacions de valorització “in situ” dels residus 

generats.  
 

No  hi  ha  previsió  de  reutilització  en  la mateixa  obra  o  en  emplaçaments  externs,  tant  sols 

seran transportats a l’abocador autoritzat. 

6. Destinació prevista per als residus. 
 

Gestor del residu: el titular de  les  instal∙lacions on s’efectuen  les operacions de valoració del 

residus en aquest cas serà Metrocompost s.a. 

Instal∙lació  del  tractament:  la  instal∙lació  on  es  produeix  el  tractament  del  residu  serà  la 

Deixalleria de Castelldefels. 

7. Conclusions 
 

Amb el procediment descrit en aquesta memòria de gestió dels  residus produïts en aquesta 

obra, s’assegura el compliment del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i 

altres residus de la construcció. 
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Relació i definició de controls que s’han de fer d’acord amb el decret 375/1988 de 1 de 

Desembre de 1988. 

1.	ACER	PER	A	ESTRUCTURES	ARMADES	

1.1	Tipus	i	control	d’assaig.	

1.1.1	Control	d’apreciació	de	característiques	a	la	recepció.	
 Identificació. 

 Bon estat aparent. 

 Sigles de fàbrica. 

 Símbol de la classe d’acer. 

1.1.2	Assaig	a	la	recepció.		
No serà necessari sempre que les característiques a la recepció compleixin l’apartat anterior. 

2.	FORMIGÓ	EN	MASSA	I	ARMAT	
Tret del formigó emprat per a la construcció de tots els elements de cimentació, s’utilitzarà 

únicament formigó per armar prefabricat en central, rebutjant qualsevol altre de diferent 

procedència. 

2.1	Tipus	i	control	d’assaig.	

2.1.1	Control	d’apreciació	de	característiques	a	la	recepció.	
 Control de full de subministrament. 

 Control del temps transcorregut entre la fabricació i la posada de l’obra de formigó. 

 Assaig de consistència. 

2.1.2	Assaig	previs:	
Per a formigó de central servit amb addicions són sempre obligatoris. 

2.1.3	Assaigs	de	control:	
Serà preceptiu com a mínim a nivell reduït. 

2.1.4	Control	estadístic:	
Serà també preceptiu com a mínim un control estadístic a nivell reduït. 

3.	GUIXOS,	ESCAIOLES	I	PRODUCTES	AFINS	

3.1	Tipus	i	control	d’assaig.	

3.1	Control	d’apreciació	de	característiques	aparents.	
 Identificació. 

 Envasat. 
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 Bon estat aparent. 

 Homologació. 

 Segell de qualitat o certificat de conformitat. 

4.	MATERIAL	PER	AÏLLAMENT	AL	FOC	

4.1	Tipus	i	control	d’assaig.	

4.1.1	Control	d’apreciació	de	característiques	a	la	recepció.	
 Identificació. 

 Certificat acreditatiu del fabricant. 

5.	MATERIAL	PER	AÏLLAMENT	TÈRMIC	

5.1	Tipus	i	control	d’assaig.	

5.1.1	Control	d’apreciació	de	característiques	a	la	recepció.	
 Identificació. 

 Homologació. 

 Segell de qualitat. 

 Certificat de conformitat. 

No s’admetrà sota cap concepte l’ús de poliestirens expandits i fibres de vidre que no estiguin 

homologats i que no disposin de certificat de conformitat expedit per la “Comisión de 

Vigilancia y Certificación del Ministerio de Industria y Energía”. 

6.	SOSTRES	UNIDIRECCIONALS	DE	FORMIGÓ	ARMAT	O	
PRETENSAT	

6.1	Tipus	i	control	d’assaig.	

6.1.1	Control	d’apreciació	de	característiques	a	la	recepció.	
 Autorització d’ús. 

 Certificat de garantia. 

 Codi d’identificació. 

 Verificació de les característiques definides als plànols i d’autorització d’ús.. 

 Identificació de revoltons. 

 Compatibilitat entre biguetes i revoltons. 
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7.	TOTXOS	CERÀMICS	

7.1	Tipus	i	control	d’assaig.	

7.1.1	Control	d’apreciació	de	característiques	a	la	recepció.	
 Bon estat del material. 

 Identificació. 

 Control de la mostra prèvia acceptada. 

 Segell de qualitat. 

 Certificat de conformitat. 

 Control estadístic a nivell reduït. 

7.1.2	Assaigs	de	control	
Es simplificarà la recepció al control de característiques aparents quan els materials portin un 

segell de qualitat acreditat o vinguin avalats per certificats de control o Assaigs realitzats per 

laboratoris acreditats. 

La direcció d’obra podrà substituir la realització d’assaigs previs per la presentació de 

certificats d’assaigs realitzats per un altre laboratori acreditat aliè a la fàbrica, on consti, 

expressament que la presa de mostres l’ha efectuada el laboratori, com també la data de la 

presa. Només tindran validesa fins a sis mesos desprès de la presa de la mostra. 
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Normativa	Exigible	al	Projecte	
 

Al projecte en estudi li és d’aplicació, entre altres, la següent normativa: 
 
‐DB SE‐AE: Accions en l'edificació. Real Decreto 314, de 17/03/2006; Ministerio de Vivienda 
(BOE Num. 74, 28/03/2006) 
 
‐DB SE: Seguretat Estructural. Real Decreto 314, de 17/03/2006; Ministerio de Vivienda (BOE 
Num. 74, 28/03/2006) 
 
DB SE‐A: Acer. Real Decreto 314, de 17/03/2006  Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 
28/03/2006) 
 
‐Instrucción de hormigón estructural (EHE‐08). 
 
‐Catàleg de residus de Catalunya .Decret 34, de 09/01/1996 
 
‐Se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Real Decreto 
105, de 01/02/2008 
 
‐Llei  31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
‐Ordenances metropolitanes de l’Edificiació. 
 
‐Ordenances municipals. 
 
‐Decret 135, de 24/03/1995 ; Departament de Benestar Social (DOGC Num. 2043, 28/04/1995) 
 
‐Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) Real Decreto 1027, de 
20/07/2007 
 
‐Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT). Real Decreto 842, de 02/08/2002 
 
‐Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (RSCIEI). Real 
Decreto 2267, de 03/12/2004  
 
‐DB SI: Seguretat en cas d'incendi Real Decreto 314, de 17/03/2006 
 
A més de la legislació corresponent, per fer aquest projecte s’han consultat altres fonts com 
són: 
 
Ajuntament de Castelldefels 
Prefabricats Pujol 
Eurofred 
Diferents fonts bibliogràfiques i pàgines webs. 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 21/01/14 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 23,30000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 23,30000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 23,30000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 23,30000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 23,30000 €

A012A000 h Oficial 1a fuster 23,72000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 23,30000 €

A012E000 h Oficial 1a vidrier 22,64000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 23,67000 €

A012G000 h Oficial 1a calefactor 24,08000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 24,08000 €

A012J000 h Oficial 1a lampista 24,08000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 24,08000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 23,30000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 26,91000 €

A012P200 h Oficial 2a jardiner 25,21000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 20,68000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 20,68000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 20,68000 €

A013A000 h Ajudant fuster 20,84000 €

A013D000 h Ajudant pintor 20,68000 €

A013E000 h Ajudant vidrier 20,50000 €

A013F000 h Ajudant manyà 20,76000 €

A013G000 h Ajudant calefactor 20,65000 €

A013H000 h Ajudant electricista 20,65000 €

A013J000 h Ajudant lampista 20,65000 €

A013M000 h Ajudant muntador 20,68000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 23,89000 €

A0140000 h Manobre 19,47000 €

A0150000 h Manobre especialista 20,15000 €
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MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,58000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 86,18000 €

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 82,41000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,00000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 56,95000 €

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 50,44000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 31,33000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 41,32000 €

C1503000 h Camió grua 44,62000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t 46,97000 €

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 48,98000 €

C150MC30 h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball
de 16 m , sense operari

13,82000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 156,75000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 28,42000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,77000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,99000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 60,52000 €

C2003000 h Remolinador mecànic 5,33000 €

C2005000 h Regle vibratori 4,90000 €

C200L000 h Equip de soldadura per a làmines de PVC, manual, per aire calent 4,32000 €

C3E57500 m Perforació i col·locació de materials, amb equip de personal i maquinària per a pilons barrinats
sense entubació, de diàmetre 55 cm

35,75000 €

C3E58300 m Perforació i col·locació de materials, amb equip de personal i maquinària per a pilons barrinats
formigonats pel tub central de la barrina, de diàmetre 35 cm

25,58000 €

C3EZ1800 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació, per a pilons barrinats
formigonats pel tub central de la barrina

4.600,00000 €

CR11B700 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 45,59000 €

CRE23000 h Motoserra 3,11000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,25000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 19,18000 €

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 18,38000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €

B0523300 kg Guix escaiola amb additius de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,24000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,09000 €

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1)

0,41000 €

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5
IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%

0,43000 €

B05A2201 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, gris 0,80000 €

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,80000 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

57,38000 €

B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

65,78000 €

B0657A0E m3 Formigó HA-25/L/10/IIa de consistència líquida, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 375
kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a classe d'exposició IIa

77,55000 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

63,40000 €

B065LF3C m3 Formigó HA-35/P/20/IIb+Qc de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 350 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIb+Qc

90,16000 €

B06A780E m3 Formigó reciclat HRA-25/L/10/IIa de consistència líquida, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 325 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a classe d'exposició IIa, amb un <=
20% del granulat gruixut reciclat

74,90000 €

B06NMA2C m3 Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/ 20, amb una substitució del 50% del
granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de
residus de la construcció o demolició autoritzades

48,93000 €

B06QE85A m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/20-60/IIa+F, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
325 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a
classe d'exposició IIa+F

100,25000 €

B07101T1 t Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), en sacs, de designació (T) segons norma
UNE-EN 998-2 , amb additiu retenidor d'aigua

39,19000 €

B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 0,68000 €

B0711024 kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004 0,85000 €

B081C010 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3 1,15000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,09000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,15000 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 9,30000 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 2,12000 €

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 0,15000 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,15000 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,90000 €

B0A72N00 u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 110 mm de diàmetre interior 1,71000 €

B0A72T00 u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 200 mm de diàmetre interior 2,74000 €

B0A75F02 u Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior 0,62000 €

B0A75J00 u Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior 0,85000 €
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B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,61000 €

B0C5F424 m2 Placa amb dues planxes d'acer i aïllament de poliuretà amb un gruix total de 40 mm, amb la cara
exterior nervada color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm,
junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes

21,97000 €

B0C5H225 m2 Placa amb dues planxes d'acer i aïllament de llana de roca amb un gruix total de 50 mm, amb la
cara exterior micronervada color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de
0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, amb la cara interior perforada,
per a façanes

31,79000 €

B0C5UA50 m2 Placa nervada acústica de 50 mm de gruix, de dues planxes d'acer prelacades de 0,6 mm de gruix,
la inferior perforada, aïlament de fibra mineral d'alta densitat de 100 kg/m3 i una conductivitat
tèrmica de 0,04 W/mK, amb un pes aproximat de 14,5 kg/m2, de 5 greques amb una separació de
250 mm

21,61000 €

B0CA5C40 m2 Placa de policarbonat cel·lular de 8 mm de gruix i 4 parets, de 600 mm d'amplària i tractament per
a l'absorció de la radiació ultraviolada a les dues cares

43,43000 €

B0CC2410 m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520 6,86000 €

B0CT100A m2 Planxa d'aglomerat de suro de 10 mm de gruix 8,11000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,42000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 211,79000 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 20,54000 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,21000 €

B0D81380 m2 Plafó metàl·lic de 50x60 cm per a 50 usos 1,07000 €

B0DZ4000 m Fleix 0,22000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,63000 €

B0DZP300 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x60 cm 0,24000 €

B0E816L1 u Bloc de formigó cel·lular curat en autoclau HCA, encadellat, categoria I, segons UNE-EN 771-4, de
625x250x200 mm i densitat 400 kg/m3, per a revestir

4,21000 €

B0E955L0 u Bloc de morter d'argila expandida, foradat llis amb doble cambra, de 500x200x200 mm, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-3

1,06000 €

B0FG1CA3 u Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració manual, de 20x20x1 cm, de color vermell 0,44000 €

B0FH7183 m2 Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2,
preu mitjà, grup BIa (UNE-EN 14411)

12,30000 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

45,00000 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

85,00000 €

B4LV07HH m2 Llosa alveolar de formigó pretesat de 25 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral
obert superiorment, de 124,8 a 184,3 kNm per m d'amplària de moment flector últim

45,90000 €

B4P18AF1 u Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 50x50 cm, de 15 m d'alçària
lliure màxima, per anar vist, amb armadura de capacitat mecànica de 1900 a 2300 kN/m, sense
mènsules, per a encastar a la base

1.466,77000 €

B4P18AF2 u Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 50x50 cm, de 15 m d'alçària
lliure màxima, per anar vist, amb armadura de capacitat mecànica de 1900 a 2300 kN/m, amb una
mènsula a una cara, per a encastar a la base

1.503,66000 €

B4P18AF4 u Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 50x50 cm, de 15 m d'alçària
lliure màxima, per anar vist, amb armadura de capacitat mecànica de 1900 a 2300 kN/m, amb dues
mènsules a una cara, per a encastar a la base

1.518,54000 €

B4P18AF5 u Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 50x50 cm, de 15 m d'alçària
lliure màxima, per anar vist, amb armadura de capacitat mecànica de 1900 a 2300 kN/m, amb
quatre mènsules a dues cares i a nivell, per a encastar a la base

1.563,57000 €

B4PQU001 m Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15 cm, com a màxim, amb la superfície superior
acabada amb corindó

36,75000 €
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B56Z0005 m2 Perfileria i elements auxiliars per a lluernes de plaques de policarbonat de 8 a 12 mm de gruix 18,60000 €

B61G0600 m2 Placa encadellada d'escaiola, de 66x50x6 cm 5,62000 €

B63C81B0 m2 Placa conformada llisa de formigó armat de 20 cm de gruix, de 3 m d'amplària i 12 m de llargària
com a màxim, amb acabat llis, color gris a una cara

59,37000 €

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 1,21000 €

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 1,18000 €

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,50000 €

B7412CMF m2 Làmina de PVC flexible no resistent a la intempèrie de gruix 1,2 mm i amb armadura de malla de
fibra de vidre

8,48000 €

B7711F00 m2 Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2 0,19000 €

B7B111A0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2 0,74000 €

B7C100N0 kg Escumant per a formigó cel·lular 1,06000 €

B7C29570 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 50 mm de gruix i resistència a compressió >=
300 kPa, resistència tèrmica entre 1,613 i 1,471 m2.K/W, amb la superfície llisa i amb cantell
mitjamossa

5,90000 €

B7C2P100 m2 Planxa de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de gruix 1,01000 €

B7C4H400KDG m2 Panell semirrígid nu de llana de vidre, gruix 40 mm, llarg 1,35 m, amplària 0,60 m, conductivitat
tèrmica <= 0,035 W/(mK) a 10ºC, ref. D035_40 de la serie Sistemes Ecosec Façanes d'ISOVER

3,10000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 14,86000 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 14,26000 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,15000 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,07000 €

B7Z1AC00 m2 Làmina de neoprè de 15 mm de gruix 102,42000 €

B83112QR m2 Peça ceràmica per a façana de gres porcellànic premsat d'una cara vista, llargària entre 115 i 125
cm, alçària entre 55 i 65 cm i 1,5 cm de gruix, de 25 kg/m2 de massa superficial, acabat llis color
estàndard, de designació BIa segons norma UNE-EN 14411

19,73000 €

B83Z1100 u Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats 0,23000 €

B89Z1000 kg Pintura a la cola 0,17000 €

B9C4142S m2 Terratzo amb granulat palet de riera, rentat amb àcid, de 40x40 cm, preu alt, per a col·locar sobre
suports

11,72000 €

B9CZ6611 u Peça de suport inferior o intermèdia, de morter de ciment, per a paviments flotants 0,72000 €

B9CZ6711 u Peça de suport superior, de morter de ciment, per a paviments flotants 1,09000 €

B9H1B331 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D de temperatura baixa , amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

52,17000 €

B9H1BB5G t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S de temperatura baixa , amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia, reciclat de mescla
bituminosa i granulat calcari

49,70000 €

BABG9762 u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x215 cm,
amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop,
acabat esmaltat

158,76000 €

BAF1149C m2 Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a
un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana

155,83000 €

BAF1977C m2 Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb tres fulles corredisses
sobre dos carrils, per a un buit d'obra de 3,25 a 3,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de
preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

170,43000 €
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BAM11AE5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix amb dues fulles batents, amb
fixacions mecàniques

262,45000 €

BAM11AH5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix amb dues fulles batents, una tarja
lateral i una tarja superior, amb fixacions mecàniques

262,45000 €

BAMW1001 u Tancaportes per a porta de vidre, per a encastar al paviment 155,09000 €

BAN51200 m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm 3,54000 €

BAQD3275 u Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure per a envernissar, de 40 mm de gruix, de cares
llises i estructura interior de fusta, de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

51,03000 €

BARAAJN6 u Porta basculant articulada de dues fulles, de 6,2 m d'amplària i 4,5 m d'alçària de llum de pas, amb
bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb planxa d'acer galvanitzat i
prelacat, compensada amb contrapès lateral protegit dins de caixa registrable, amb guies i pany

1.582,20000 €

BASA71DB u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 100x205 cm, preu alt amb
tanca antipànic

291,05000 €

BASA82TB u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90 de dues fulles batents per a una llum de 200x210 cm, preu alt
amb tanca antipànic

843,69000 €

BAZGC160 u Ferramenta per a porta d'interior, preu superior, amb una fulla batent 18,83000 €

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 15,14000 €

BB126WAG m Barana d'acer, amb passamà rodó d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), travesser inferior i superior
de L 40x20, muntants de T 70-8 cada 125 cm i plafó de malla d'acer de 50x50 mm i 4 mm de gruix,
de 100 cm d'alçària

98,45000 €

BB15UV10 m Barana d'acer inoxidable austenític de designació aisi 316, acabat polit i abrillantat, amb passamà
platina 50x10 mm, travesser inferior platina 50x10 mm, muntants cada 100-120 cm platina 50x10
mm i llistons per a fixació de plafó o vidre, de tubular 17x17x1,5 mm, de 100 a 110 cm d'alçària,
amb placa d'ancoratge i cargols per a fixació mecànica

168,05000 €

BC151D01 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb
1 butiral transparent

53,96000 €

BC171B20 m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de 6 i 4 mm de gruix i cambra d'aire de 8
mm

28,26000 €

BC171M40 m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de 10 i 4 mm de gruix i cambra d'aire de
12 mm

48,23000 €

BD13177B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110
mm i de llargària 3 m, per a encolar

3,66000 €

BD13287B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN
125 mm i de llargària 3 m, per a encolar

3,96000 €

BD135270 m Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, amb junt
elàstic

1,18000 €

BD136170DGCL m Tub PP tricapa per a evacuació insonoritzada NG 32 0,15 m., ref. 82NG032015000 de la serie
Sistemes per a l'evacuació d'ABN PIPE

8,80000 €

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 1,19000 €

BD1Z2300 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm 2,28000 €

BD3111B4 u Caixa sifònica per a encastar de PVC, amb tapa i embellidor d'acer inoxidable de D=110 mm amb 5
entrades de 32 mm i sortida de 40 mm

6,82000 €

BD351430 u Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 40x40x45 cm de mides interiors, i 4 cm de
gruix, amb finestres premarcades de 23 cm de diàmetre a 3 cares, inclosa tapa de formigó
prefabricat

32,40000 €

BD3F32B0 u Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de PVC de 200x200x200 mm, registrable, amb tapa de
reixeta de PVC reforçada

12,58000 €

BD51M3A0 u Bonera per a sistema d'evacuació sifònic de coberta plana, amb capacitat d'evacuació de 75 l/s ,
cassoleta d'acer inox. AISI 316 amb sistema de fixació modular mitjançant anell de subjecció a
pressió que garantitza l'estanqueitat entre membrana i cassoleta , connexió per a tub de sortida de
110 mm de diàmetre en polietilè d'alta densitat, reixa protectora de 400 mm de diàmetre i 80 mm
d'alçària d'alumini troquelat i placa anti remolí de 230 mm de diàmetre d'alumini lacat

383,25000 €
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BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 5,56000 €

BDW3B800 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 7,77000 €

BDW3E100 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=32 mm 2,01000 €

BDW3E200 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm 2,33000 €

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,08000 €

BDY3B800 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 0,12000 €

BDY3E100 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=32 mm 0,02000 €

BDY3E200 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40 mm 0,04000 €

BE51MS10 m2 Conducte rectangular de llana de vidre segons UNE-EN 13162, amb recobriment exterior de
alumini i malla de fibra de vidre i recobriment interior de alumini i malla de fibra de vidre, 25 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,032 W/mK, resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W

7,41000 €

BEG13139 u Condicionador partit d'expansió directa amb condensació per aire de tipus mural, unitat exterior
amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a distància i
termòstat, de 3,5 kW de potència frigorífica, de EER de 2,60 a 2,80, amb alimentació monofàsica
de 230 V amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c o R410a

364,00000 €

BEGDE2CM u Bomba de calor partida d'expansió directa horitzontal per a conducte amb condensació per aire,
unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador centrífug de 3 velocitats,
comandament a distància i termòstat, de 13,5 a 14,5 kW de potència tèrmica aproximada tant en
fred com en calor, de EER de 2,60 a 2,80, amb alimentació trifàsica de 400 V, amb una pressió
disponible de 80 Pa, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R410 A, per a encastar

2.259,35000 €

BEK1173B u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
200x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45°, totes en el mateix sentit i per a fixar
al bastiment

10,82000 €

BEK21737 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat
platejat, de 200x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment

7,97000 €

BEK91200 u Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 200 mm de diàmetre 13,70000 €

BEM93331 u Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material plàstic per a un diàmetre
de 100 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 25 W de potència absorbida per a un cabal
màxim de 250 m3/h, nivell de pressió sonora de 25 a 30 dB(A)

110,60000 €

BEW5B000 u Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt 4,48000 €

BEY5B000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt 0,27000 €

BF12L400 m Tub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1/2´´ de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=21,3 mm i DN=15 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255

1,09000 €

BFA1L340 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a encolar, segons
la norma UNE-EN 1452-2

7,88000 €

BFA1R380 m Tub de PVC de 315 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a unió elàstica amb
anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2

18,01000 €

BFA28540 m Tub de cPVC de 50 mm de diàmetre nomimal, de 16 bar de pressió nominal, per a encolar, segons
la norma UNE-EN ISO 15877-2

13,50000 €

BFA2C540 m Tub de cPVC de 110 mm de diàmetre nomimal, de 16 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN ISO 15877-2

57,18000 €

BFB17400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,71000 €

BFC17C00F8T1 m Barra 4m Polipropilè random SDR 11 40x3,7 mm, ref. PPRATBCLIF040 de la serie PPR de
BLANSOL

25,96000 €

BFW11410 u Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1/2´´, per a roscar 2,65000 €

BFWA1L40 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 200 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar 92,97000 €

BFWA1R80 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 315 mm de diàmetre nominal exterior, per a unió
elàstica amb anella elastomèrica

363,98000 €

BFWA2840 u Accessori per a tub de cPVC a pressió, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar 5,06000 €

BFWA2E40 u Accessori per a tub de cPVC a pressió, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar 39,64000 €
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BFWB1705 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

5,96000 €

BFWC1720 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a soldar 4,20000 €

BFY11410 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1/2´´, roscat 0,41000 €

BFYA1L40 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 200 mm de diàmetre
nominal exterior, encolat

2,35000 €

BFYA1R80 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 315 mm de diàmetre
nominal exterior, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat

5,80000 €

BFYA3840 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de cPVC a pressió, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, encolat

0,78000 €

BFYA3E40 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de cPVC a pressió, de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, encolat

3,65000 €

BFYB1705 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,04000 €

BFYC1720 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de
diàmetre, soldat

0,22000 €

BG145602 u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per a tres fileres de dotze mòduls i per a
muntar superficialment

152,67000 €

BGW14000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució 1,40000 €

BJ12U010 u Plat de dutxa d'acer inoxidable tipus AISI 304 amb cantonades arrodonides i base antilliscant de
70x70 cm i 70 mm d'alçada

124,38000 €

BJ13B923 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària >= 100 cm, de color suau i preu mitjà 152,74000 €

BJ14BC1Q u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal,
amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu
mitjà

116,49000 €

BJ18U010 u Aigüera de planxa d'acer inoxidable, industrial de 80x45 cm, amb potes i fixacions murals 393,15000 €

BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 7,80000 €

BJM1A403 u Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus REED, per a aigua freda fins a 40°C, amb una
relació impulsos/litre d'1:1, cos de llautó i esfera seca, amb unions roscades de 3/4'' de diàmetre
nominal, per a connectar a la bateria o al ramal

504,91000 €

BL311131 u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció amb reductor i maniobra
d'aturada i arrencada de 2 velocitats, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6 persones
(càrrega màxima de 480 kg), de 2 a 6 parades (recorregut de 3 a 15 m), habitacle de qualitat
bàsica de mides 1250x1000 mm, embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura central
d'1+1 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple, amb
marcatge CE segons REAL DECRETO 1314/1997

13.268,17000 €

BL3M1131 u Material per a formació de parada d'ascensor elèctric, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard,
per a 6 persones (càrrega màxima 480 kg), de 2 a 6 parades, de qualitat bàsica, portes d'accés
automàtiques d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, maniobra
col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 1314/1997

559,39000 €

BM111510 u Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma
UNE-EN 54-5, amb base d'encastar

21,05000 €

BM121400 u Central de detecció d'incendis convencional per a 4 zones, amb doble alimentació, amb funcions
d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de
prova d'alarma

223,89000 €

BM131211 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, so
multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a col·locació interior

24,14000 €

BM141104 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per
trencament d'element fràgil, grau de protecció IP-67, segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar
superficialment a la intempèrie

8,02000 €

BM23FAAA u Boca d'incendis equipada de 45 mm de diàmetre, BIE-45, formada per armari de xapa d'acer
pintada i porta de xapa d'acer pintada , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial
abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar superficialment

130,52000 €
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BM31U006 u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 Kg de capacitat i una eficàcia de 13A-89B,
amb manòmetre, percutor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar
del sostre

60,71000 €

BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,34000 €

BMY12000 u Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 0,63000 €

BMY13000 u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 0,57000 €

BMY14000 u Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 0,28000 €

BMY23000 u Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 0,61000 €

BMY3U010 u Suport d'extintor per a anar penjat al sostre 9,29000 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 55,88000 €
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D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 78,93000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,15000 = 20,15000

Subtotal: 20,15000 20,15000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900

Subtotal: 1,23900 1,23900

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 103,30000 = 25,82500

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 19,18000 = 31,26340

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,25000 = 0,25000

Subtotal: 57,33840 57,33840

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20150

COST DIRECTE 78,92890

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,92890

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 90,25000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,15000 = 20,15000

Subtotal: 20,15000 20,15000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900

Subtotal: 1,23900 1,23900

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,25000 = 0,25000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 19,18000 = 29,15360

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 103,30000 = 39,25400

Subtotal: 68,65760 68,65760

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20150

COST DIRECTE 90,24810

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,24810
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D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 108,91000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 20,15000 = 21,15750

Subtotal: 21,15750 21,15750

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325

Subtotal: 1,28325 1,28325

Materials

B0532310 kg Calç aèria CL 90 400,000      x 0,09000 = 36,00000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 103,30000 = 20,66000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 19,18000 = 29,34540

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,25000 = 0,25000

Subtotal: 86,25540 86,25540

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21158

COST DIRECTE 108,90773

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,90773

D07AA000 m3 Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300
kg/m3

Rend.: 1,000 49,63000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 19,47000 = 9,73500

Subtotal: 9,73500 9,73500

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,330      x 1,25000 = 0,41250

B7C100N0 kg Escumant per a formigó cel·lular 5,000      x 1,06000 = 5,30000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,330      x 103,30000 = 34,08900

Subtotal: 39,80150 39,80150

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,09735

COST DIRECTE 49,63385

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,63385

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,87000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 20,68000 = 0,10340

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 23,30000 = 0,11650
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Subtotal: 0,21990 0,21990

Materials

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,61000 = 0,64050

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,09000 = 0,01112

Subtotal: 0,65162 0,65162

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00220

COST DIRECTE 0,87372

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,87372
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P-1 145C287B m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 25 cm de gruix
amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses,
a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi, amb
una quantia de 1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa,
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 20 kg/m2

Rend.: 1,000 83,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E45C18C4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba

0,250      x 86,80341 = 21,70085

E4DC2D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi

1,000      x 33,78522 = 33,78522

E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

20,000      x 1,38050 = 27,61000

Subtotal: 83,09607 83,09607

COST DIRECTE 83,09607
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,09607

P-2 15113TDF m2 Coberta invertida transitable amb pendents de
formigó cel·lular, capa separadora, impermeabilització
amb una membrana d'una làmina de PVC flexible no
resistent a la intempèrie, aïllament amb plaques de
poliestirè extruït de gruix 50 mm, capa separadora
amb geotèxtil i acabat amb un paviment de terratzo
sobre suports

Rend.: 1,000 98,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E5Z15N40 m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense
granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix
mitjà

1,000      x 13,59715 = 13,59715

E74351BL m2 Membrana de gruix 1,2 mm, d'una làmina de PVC
flexible no resistent a la intempèrie, amb armadura de
malla de fibra de vidre, fusionada amb soldadura
d'aire calent, col·locada sense adherir al suport

1,000      x 15,40645 = 15,40645

E7B111A0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense
adherir

2,000      x 2,17978 = 4,35956

E7C29571 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS)
UNE-EN 13164 de 50 mm de gruix i resistència a
compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre
1,613 i 1,471 m2.K/W, amb la superfície llisa i amb
cantell mitjamossa, col·locada sense adherir

1,000      x 8,20683 = 8,20683

E9C4142S m2 Paviment de terratzo amb granulat de palet de riera,
rentat amb àcid, de 40x40 cm, preu alt, col·locat
sense adherir sobre suports de morter de ciment de
20 cm d'alçària mitjana, per a ús exterior

1,000      x 56,56322 = 56,56322

Subtotal: 98,13321 98,13321
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COST DIRECTE 98,13321
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,13321

P-3 1A1E1310 m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra
aproximat de 120x120 cm, amb finestra d'alumini
lacat d'una fulla batent amb perfils de preu alt i
classificació mínima 4 9A C4 segons normes,
bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre
aïllant de dues llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4
mm

Rend.: 1,000 217,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

EAN51431 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 120x120 cm

0,694      x 16,99200 = 11,79245

EC171324 m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna
incolora de 6 i 4 mm de gruix i cambra d'aire de 8
mm, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre
alumini o PVC

0,800      x 42,18360 = 33,74688

EAF1189C u Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra aproximat de 120x120 cm, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

0,694      x 248,00535 = 172,11571

Subtotal: 217,65504 217,65504

COST DIRECTE 217,65504
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 217,65504

P-4 1A1E6710 m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra
aproximat de 300x120 cm, amb finestra d'alumini
lacat de tres fulles corredisses sobre dos carrils amb
perfils de preu alt i classificació mínima 3 7A C3
segons normes, bastiment de base de tub d'acer
galvanitzat, i vidre aïllant de dues llunes incolores i
cambra d'aire 6 mm/8 mm/4 mm

Rend.: 1,000 223,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

EAN51B31 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 300x120 cm

0,278      x 29,73600 = 8,26661

EC171324 m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna
incolora de 6 i 4 mm de gruix i cambra d'aire de 8
mm, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre
alumini o PVC

0,800      x 42,18360 = 33,74688

EAF19D7C u Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre
bastiment de base, amb tres fulles corredisses sobre
dos carrils, per a un buit d'obra aproximat de 300x120
cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua

0,278      x 653,18545 = 181,58556



Pressupost

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 21/01/14 Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

Subtotal: 223,59905 223,59905

COST DIRECTE 223,59905
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 223,59905

P-5 B01PFP30 m Jàssera peraltada I.60 Rend.: 1,000 195,81 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-6 B02RFA10 m Riostra frontal 65 Rend.: 1,000 79,39 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-7 B03RFA10 m Riostra frontal V Rend.: 1,000 79,39 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-8 B04CFP10 m Biga canalmH-40-P Rend.: 1,000 112,10 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-9 B05TFFP1 m Biga Thalasa tipus L 50x75 Rend.: 1,000 322,91 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-10 B0B34234B m2 Malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:6-6mm,6x2,2m
B500SD (MA)

Rend.: 1,000 2,19 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-11 BC07FP15 m Corretja VP-26 Rend.: 1,000 10,61 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-12 BJA243A0 U Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat,
amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de
potència, horitzontal

Rend.: 1,000 156,30 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-13 E21R1265 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre < 6 m
d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no
mes lluny de 20 km)

Rend.: 1,000 143,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,440 /R x 23,89000 = 10,51160

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,880 /R x 26,91000 = 23,68080

Subtotal: 34,19240 34,19240

Maquinària

C150MC30 h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella
sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16
m , sense operari

0,440 /R x 13,82000 = 6,08080

C1503000 h Camió grua 0,770 /R x 44,62000 = 34,35740

CR11B700 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

0,750 /R x 45,59000 = 34,19250

CRE23000 h Motoserra 0,880 /R x 3,11000 = 2,73680

Subtotal: 77,36750 77,36750

Materials
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B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,320      x 85,00000 = 27,20000

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no especials amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,100      x 45,00000 = 4,50000

Subtotal: 31,70000 31,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,51289

COST DIRECTE 143,77279
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 143,77279

P-14 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 1,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,039 /R x 50,00000 = 1,95000

Subtotal: 1,95000 1,95000

COST DIRECTE 1,95000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,95000

P-15 E221C272 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix
(SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

Rend.: 1,000 3,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,044 /R x 82,41000 = 3,62604

Subtotal: 3,62604 3,62604

COST DIRECTE 3,62604
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,62604

P-16 E222122A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny fluix (SPT <20), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 6,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,123 /R x 50,00000 = 6,15000

Subtotal: 6,15000 6,15000
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COST DIRECTE 6,15000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,15000

P-17 E222B232 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m
de fondària, en terreny fluix (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la
vora

Rend.: 1,000 7,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,143 /R x 50,00000 = 7,15000

Subtotal: 7,15000 7,15000

COST DIRECTE 7,15000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,15000

P-18 E2251772 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres
adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PN

Rend.: 1,000 4,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,47000 = 0,19470

Subtotal: 0,19470 0,19470

Maquinària

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,045 /R x 50,44000 = 2,26980

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,029 /R x 86,18000 = 2,49922

Subtotal: 4,76902 4,76902

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00292

COST DIRECTE 4,96664
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,96664

P-19 E31521H3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 71,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,440 /R x 19,47000 = 8,56680

Subtotal: 8,56680 8,56680

Materials

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,100      x 57,38000 = 63,11800

Subtotal: 63,11800 63,11800
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12850

COST DIRECTE 71,81330
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,81330

P-20 E3851LG1 m3 Formigó per a traves i pilarets, HA-35/P/20/IIb+Qc, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20, abocat des de camió

Rend.: 1,000 101,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,280 /R x 19,47000 = 5,45160

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,070 /R x 23,30000 = 1,63100

Subtotal: 7,08260 7,08260

Materials

B065LF3C m3 Formigó HA-35/P/20/IIb+Qc de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIb+Qc

1,050      x 90,16000 = 94,66800

Subtotal: 94,66800 94,66800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10624

COST DIRECTE 101,85684
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,85684

P-21 E38B3000 kg Armadura per a traves i pilarets AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,007 /R x 23,30000 = 0,16310

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 20,68000 = 0,16544

Subtotal: 0,32854 0,32854

Materials

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,87372 = 0,87372

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0061      x 1,09000 = 0,00665

Subtotal: 0,88037 0,88037

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00493

COST DIRECTE 1,21384
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,21384

P-22 E38D1100 m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a traves i pilarets Rend.: 1,000 19,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,350 /R x 23,30000 = 8,15500

A0133000 h Ajudant encofrador 0,400 /R x 20,68000 = 8,27200
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Subtotal: 16,42700 16,42700

Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,5993      x 0,42000 = 1,09171

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 211,79000 = 0,40240

B0D81380 m2 Plafó metàl·lic de 50x60 cm per a 50 usos 1,0996      x 1,07000 = 1,17657

B0DZ4000 m Fleix 0,200      x 0,22000 = 0,04400

B0DZP300 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x60 cm

1,000      x 0,24000 = 0,24000

B0DZA000 l Desencofrant 0,050      x 2,63000 = 0,13150

Subtotal: 3,20199 3,20199

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24641

COST DIRECTE 19,87540
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,87540

P-23 E3E5835E m Perforació i formigonament de pilons barrinats
formigonats pel tub central de la barrina en terreny
fluix, de diàmetre 35 cm amb formigó HA-25/L/10/IIa,
amb additiu superplastificant, de consistència líquida i
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 375
kg/m3 de ciment

Rend.: 1,000 34,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C3E58300 m Perforació i col·locació de materials, amb equip de
personal i maquinària per a pilons barrinats
formigonats pel tub central de la barrina, de diàmetre
35 cm

1,000 /R x 25,58000 = 25,58000

Subtotal: 25,58000 25,58000

Materials

B0657A0E m3 Formigó HA-25/L/10/IIa de consistència líquida,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 375
kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a
classe d'exposició IIa

0,120      x 77,55000 = 9,30600

Subtotal: 9,30600 9,30600

COST DIRECTE 34,88600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,88600

P-24 E3E5F55E m Perforació i formigonament de pilons barrinats sense
entubació en terreny fluix, de diàmetre 55 cm amb
formigó HRA-25/L/10/IIa, amb additiu
superplastificant, de consistència líquida i grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 325 kg/m3 de
ciment

Rend.: 1,000 56,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C3E57500 m Perforació i col·locació de materials, amb equip de
personal i maquinària per a pilons barrinats sense
entubació, de diàmetre 55 cm

1,000 /R x 35,75000 = 35,75000
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Subtotal: 35,75000 35,75000

Materials

B06A780E m3 Formigó reciclat HRA-25/L/10/IIa de consistència
líquida, grandària màxima del granulat 10 mm, amb
>= 325 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant,
apte per a classe d'exposició IIa, amb un <= 20% del
granulat gruixut reciclat

0,2737      x 74,90000 = 20,50013

Subtotal: 20,50013 20,50013

COST DIRECTE 56,25013
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,25013

P-25 E3EB3000 kg Armadura per a pilons AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 20,68000 = 0,10340

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 23,30000 = 0,11650

Subtotal: 0,21990 0,21990

Materials

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,87372 = 0,87372

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,006      x 1,09000 = 0,00654

Subtotal: 0,88026 0,88026

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00330

COST DIRECTE 1,10346
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,10346

P-26 E3EZ1800 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i
retirada de l'equip de perforació per a pilons barrinats
formigonats pel tub central de la barrina

Rend.: 1,000 4.600,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C3EZ1800 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de
l'equip de perforació, per a pilons barrinats
formigonats pel tub central de la barrina

1,000 /R x 4.600,00000 = 4.600,00000

Subtotal: 4.600,00000 4.600,00000

COST DIRECTE 4.600,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.600,00000

P-27 E3EZA030 m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 35 cm Rend.: 1,000 33,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,15000 = 20,15000



Pressupost

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 21/01/14 Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,47000 = 4,86750

Subtotal: 25,01750 25,01750

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,500 /R x 16,58000 = 8,29000

Subtotal: 8,29000 8,29000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37526

COST DIRECTE 33,68276
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,68276

P-28 E3EZA050 m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 55 cm Rend.: 1,000 50,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,400 /R x 20,15000 = 28,21000

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 19,47000 = 9,73500

Subtotal: 37,94500 37,94500

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,700 /R x 16,58000 = 11,60600

Subtotal: 11,60600 11,60600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,56918

COST DIRECTE 50,12018
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,12018

P-29 E3F515H1 m3 Formigó per a enceps, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 82,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,480 /R x 19,47000 = 9,34560

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,120 /R x 23,30000 = 2,79600

Subtotal: 12,14160 12,14160

Materials

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,100      x 63,40000 = 69,74000

Subtotal: 69,74000 69,74000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18212

COST DIRECTE 82,06372
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,06372
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P-30 E3FB3000 kg Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,007 /R x 20,68000 = 0,14476

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 23,30000 = 0,13980

Subtotal: 0,28456 0,28456

Materials

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,87372 = 0,87372

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0061      x 1,09000 = 0,00665

Subtotal: 0,88037 0,88037

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00427

COST DIRECTE 1,16920
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,16920

P-31 E3FDD100 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps Rend.: 1,000 27,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,500 /R x 23,30000 = 11,65000

A0133000 h Ajudant encofrador 0,550 /R x 20,68000 = 11,37400

Subtotal: 23,02400 23,02400

Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,040      x 2,63000 = 0,10520

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 1,21000 = 1,33100

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0038      x 211,79000 = 0,80480

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,9997      x 0,42000 = 1,25987

B0A31000 kg Clau acer 0,1501      x 1,15000 = 0,17262

Subtotal: 3,67349 3,67349

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34536

COST DIRECTE 27,04285
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,04285

P-32 E3Z153T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de
formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut
per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent
de plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades, abocat des de camió

Rend.: 1,000 13,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,090 /R x 23,30000 = 2,09700

A0140000 h Manobre 0,180 /R x 19,47000 = 3,50460
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Subtotal: 5,60160 5,60160

Materials

B06NMA2C m3 Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una
dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/
20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut
per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent
de plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades

0,1575      x 48,93000 = 7,70648

Subtotal: 7,70648 7,70648

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08402

COST DIRECTE 13,39210
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,39210

E45C18C4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba

Rend.: 1,000 86,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,216 /R x 19,47000 = 4,20552

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,054 /R x 23,30000 = 1,25820

Subtotal: 5,46372 5,46372

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,090 /R x 156,75000 = 14,10750

Subtotal: 14,10750 14,10750

Materials

B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,020      x 65,78000 = 67,09560

Subtotal: 67,09560 67,09560

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,13659

COST DIRECTE 86,80341
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,80341

E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 20,68000 = 0,20680

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,012 /R x 23,30000 = 0,27960

Subtotal: 0,48640 0,48640

Materials

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,87372 = 0,87372
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B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 1,09000 = 0,01308

Subtotal: 0,88680 0,88680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00730

COST DIRECTE 1,38050
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,38050

E4DC2D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi

Rend.: 1,000 33,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,690 /R x 23,30000 = 16,07700

A0133000 h Ajudant encofrador 0,690 /R x 20,68000 = 14,26920

Subtotal: 30,34620 30,34620

Materials

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 1,21000 = 1,33100

B0DZA000 l Desencofrant 0,040      x 2,63000 = 0,10520

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,990      x 0,42000 = 0,41580

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 211,79000 = 0,40240

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,0151      x 20,54000 = 0,31015

Subtotal: 2,68036 2,68036

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,75866

COST DIRECTE 33,78522
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,78522

P-33 E4LV75H9 m2 Sostre de 25+5 cm, de llosa alveolar de formigó
pretesat de 25 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària,
amb junt lateral obert superiorment, de 152,0 a 221,0
kNm per m d'amplària de moment flector últim

Rend.: 1,000 59,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,47000 = 2,92050

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 23,30000 = 3,49500

Subtotal: 6,41550 6,41550

Maquinària

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 0,150 /R x 48,98000 = 7,34700

Subtotal: 7,34700 7,34700

Materials

B4LV07HH m2 Llosa alveolar de formigó pretesat de 25 cm d'alçària i
100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert
superiorment, de 124,8 a 184,3 kNm per m d'amplària
de moment flector últim

1,000      x 45,90000 = 45,90000
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Subtotal: 45,90000 45,90000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09623

COST DIRECTE 59,75873
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,75873

P-34 E4P18AF1 u Pilar prefabricat de formigó armat de secció
rectangular massissa de 50x50 cm, de 15 m d'alçària
lliure màxima, per anar vist, amb armadura de
capacitat mecànica de 1900 a 2300 kN/m, sense
mènsules, per a encastar a la base, col·locat amb grua

Rend.: 1,000 1.550,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 19,47000 = 29,20500

A0121000 h Oficial 1a 0,750 /R x 23,30000 = 17,47500

Subtotal: 46,68000 46,68000

Maquinària

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 0,750 /R x 48,98000 = 36,73500

Subtotal: 36,73500 36,73500

Materials

B4P18AF1 u Pilar prefabricat de formigó armat de secció
rectangular massissa de 50x50 cm, de 15 m d'alçària
lliure màxima, per anar vist, amb armadura de
capacitat mecànica de 1900 a 2300 kN/m, sense
mènsules, per a encastar a la base

1,000      x 1.466,77000 = 1.466,77000

Subtotal: 1.466,77000 1.466,77000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,70020

COST DIRECTE 1.550,88520
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.550,88520

P-35 E4P18AF2 u Pilar prefabricat de formigó armat de secció
rectangular massissa de 50x50 cm, de 15 m d'alçària
lliure màxima, per anar vist, amb armadura de
capacitat mecànica de 1900 a 2300 kN/m, amb una
mènsula a una cara, per a encastar a la base,
col·locat amb grua

Rend.: 1,000 1.587,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,750 /R x 23,30000 = 17,47500

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 19,47000 = 29,20500

Subtotal: 46,68000 46,68000

Maquinària

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 0,750 /R x 48,98000 = 36,73500

Subtotal: 36,73500 36,73500

Materials

B4P18AF2 u Pilar prefabricat de formigó armat de secció
rectangular massissa de 50x50 cm, de 15 m d'alçària
lliure màxima, per anar vist, amb armadura de

1,000      x 1.503,66000 = 1.503,66000
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capacitat mecànica de 1900 a 2300 kN/m, amb una
mènsula a una cara, per a encastar a la base

Subtotal: 1.503,66000 1.503,66000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,70020

COST DIRECTE 1.587,77520
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.587,77520

P-36 E4P18AF4 u Pilar prefabricat de formigó armat de secció
rectangular massissa de 50x50 cm, de 15 m d'alçària
lliure màxima, per anar vist, amb armadura de
capacitat mecànica de 1900 a 2300 kN/m, amb dues
mènsules a una cara, per a encastar a la base,
col·locat amb grua

Rend.: 1,000 1.602,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 19,47000 = 29,20500

A0121000 h Oficial 1a 0,750 /R x 23,30000 = 17,47500

Subtotal: 46,68000 46,68000

Maquinària

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 0,750 /R x 48,98000 = 36,73500

Subtotal: 36,73500 36,73500

Materials

B4P18AF4 u Pilar prefabricat de formigó armat de secció
rectangular massissa de 50x50 cm, de 15 m d'alçària
lliure màxima, per anar vist, amb armadura de
capacitat mecànica de 1900 a 2300 kN/m, amb dues
mènsules a una cara, per a encastar a la base

1,000      x 1.518,54000 = 1.518,54000

Subtotal: 1.518,54000 1.518,54000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,70020

COST DIRECTE 1.602,65520
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.602,65520

P-37 E4P18AF5 u Pilar prefabricat de formigó armat de secció
rectangular massissa de 50x50 cm, de 15 m d'alçària
lliure màxima, per anar vist, amb armadura de
capacitat mecànica de 1900 a 2300 kN/m, amb quatre
mènsules a dues cares i a nivell, per a encastar a la
base, col·locat amb grua

Rend.: 1,000 1.647,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 19,47000 = 29,20500

A0121000 h Oficial 1a 0,750 /R x 23,30000 = 17,47500

Subtotal: 46,68000 46,68000

Maquinària

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 0,750 /R x 48,98000 = 36,73500

Subtotal: 36,73500 36,73500
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Materials

B4P18AF5 u Pilar prefabricat de formigó armat de secció
rectangular massissa de 50x50 cm, de 15 m d'alçària
lliure màxima, per anar vist, amb armadura de
capacitat mecànica de 1900 a 2300 kN/m, amb quatre
mènsules a dues cares i a nivell, per a encastar a la
base

1,000      x 1.563,57000 = 1.563,57000

Subtotal: 1.563,57000 1.563,57000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,70020

COST DIRECTE 1.647,68520
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.647,68520

P-38 E4PQU001 m Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15
cm, com a màxim, amb la superfície superior acabada
amb corindó

Rend.: 1,000 78,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 19,47000 = 7,78800

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 23,30000 = 9,32000

Subtotal: 17,10800 17,10800

Maquinària

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 0,500 /R x 48,98000 = 24,49000

Subtotal: 24,49000 24,49000

Materials

B4PQU001 m Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15
cm, com a màxim, amb la superfície superior acabada
amb corindó

1,000      x 36,75000 = 36,75000

Subtotal: 36,75000 36,75000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25662

COST DIRECTE 78,60462
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,60462

P-39 E4Z11611 m2 Làmina de neoprè de 15 mm de gruix per a
recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense
adherir

Rend.: 1,000 128,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,30000 = 23,30000

Subtotal: 23,30000 23,30000

Materials

B7Z1AC00 m2 Làmina de neoprè de 15 mm de gruix 1,020      x 102,42000 = 104,46840

Subtotal: 104,46840 104,46840
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34950

COST DIRECTE 128,11790
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,11790

P-40 E511GBEK m2 Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica
comuna d'elaboració manual, amb acabat fi, de color
vermell i de 20x20 cm, col·locat amb morter mixt
1:2:10

Rend.: 1,000 24,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,175 /R x 19,47000 = 3,40725

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,350 /R x 23,30000 = 8,15500

Subtotal: 11,56225 11,56225

Materials

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,014      x 108,90773 = 1,52471

B0FG1CA3 u Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i
elaboració manual, de 20x20x1 cm, de color vermell

26,520      x 0,44000 = 11,66880

Subtotal: 13,19351 13,19351

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17343

COST DIRECTE 24,92919
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,92919

P-41 E545UA50 m2 Coberta acústica amb panell nervat de 50 mm de
gruix, de dues planxes d'acer prelacades de 0,6 mm
de gruix, la inferior perforada, aïlament de fibra
mineral d'alta densitat de 100 kg/m3 i una
conductivitat tèrmica de 0,04 W/mK, amb un pes
aproximat de 14,5 kg/m2, de 5 greques amb una
separació de 250 mm, col·locada amb fixacions
mecàniques

Rend.: 1,000 28,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,040 /R x 20,68000 = 0,82720

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,160 /R x 24,08000 = 3,85280

Subtotal: 4,68000 4,68000

Materials

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 5,000      x 0,15000 = 0,75000

B0C5UA50 m2 Placa nervada acústica de 50 mm de gruix, de dues
planxes d'acer prelacades de 0,6 mm de gruix, la
inferior perforada, aïlament de fibra mineral d'alta
densitat de 100 kg/m3 i una conductivitat tèrmica de
0,04 W/mK, amb un pes aproximat de 14,5 kg/m2, de
5 greques amb una separació de 250 mm

1,050      x 21,61000 = 22,69050

Subtotal: 23,44050 23,44050
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,11700

COST DIRECTE 28,23750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,23750

P-42 E5615C40 m2 Lluernes de plaques de policarbonat cel·lular de 8 mm
de gruix i 4 parets, de 600 mm d'amplària i tractament
per a l'absorció de la radiació ultraviolada a les dues
cares, amb suports de perfil d'alumini i junts
d'estanqueïtat, col·locat

Rend.: 1,000 110,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,700 /R x 20,68000 = 14,47600

A0127000 h Oficial 1a col·locador 1,400 /R x 23,30000 = 32,62000

Subtotal: 47,09600 47,09600

Materials

B0CA5C40 m2 Placa de policarbonat cel·lular de 8 mm de gruix i 4
parets, de 600 mm d'amplària i tractament per a
l'absorció de la radiació ultraviolada a les dues cares

1,000      x 43,43000 = 43,43000

B56Z0005 m2 Perfileria i elements auxiliars per a lluernes de
plaques de policarbonat de 8 a 12 mm de gruix

1,000      x 18,60000 = 18,60000

Subtotal: 62,03000 62,03000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,17740

COST DIRECTE 110,30340
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,30340

E5Z15N40 m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense
granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix
mitjà

Rend.: 1,000 13,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,140 /R x 23,30000 = 3,26200

A0140000 h Manobre 0,140 /R x 19,47000 = 2,72580

Subtotal: 5,98780 5,98780

Materials

D07AA000 m3 Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300
kg/m3

0,1515      x 49,63385 = 7,51953

Subtotal: 7,51953 7,51953

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08982

COST DIRECTE 13,59715
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,59715

P-43 E61A776K m2 Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc
d'argila expandida foradat llis de 500x200x200 mm,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3 amb
doble cambra, de dues cares vistes, col·locat amb
morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 29,26 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 23,30000 = 11,65000

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,47000 = 4,86750

Subtotal: 16,51750 16,51750

Materials

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,015      x 108,90773 = 1,63362

B0E955L0 u Bloc de morter d'argila expandida, foradat llis amb
doble cambra, de 500x200x200 mm, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-3

10,094      x 1,06000 = 10,69964

Subtotal: 12,33326 12,33326

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,41294

COST DIRECTE 29,26370
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,26370

P-44 E61BED11 m2 Paret passant per a tancament de gruix 20 cm amb
bloc de formigó cel·lular curat en autoclau HCA,
encadellat, categoria I, segons UNE-EN 771-4, de
625x250x200 mm i densitat 400 kg/m3, per a revestir,
col·locat amb morter per a ram de paleta (T) segons
UNE-EN 998-2

Rend.: 1,000 40,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,190 /R x 19,47000 = 3,69930

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,380 /R x 23,30000 = 8,85400

Subtotal: 12,55330 12,55330

Materials

B0E816L1 u Bloc de formigó cel·lular curat en autoclau HCA,
encadellat, categoria I, segons UNE-EN 771-4, de
625x250x200 mm i densitat 400 kg/m3, per a revestir

6,592      x 4,21000 = 27,75232

B07101T1 t Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2),
en sacs, de designació (T) segons norma UNE-EN
998-2 , amb additiu retenidor d'aigua

0,0037      x 39,19000 = 0,14500

Subtotal: 27,89732 27,89732

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,31383

COST DIRECTE 40,76445
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,76445

P-45 E61G6632 m2 Envà de 6 cm de gruix amb plaques d'escaiola de 6
cm de gruix per a revestir, d'una alçària de menys de
3 m, col·locades amb adhesiu d'escaiola amb additius

Rend.: 1,000 20,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,450 /R x 23,30000 = 10,48500
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A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,47000 = 2,92050

Subtotal: 13,40550 13,40550

Materials

B0523300 kg Guix escaiola amb additius de designació A, segons
la norma UNE-EN 13279-1

3,6015      x 0,24000 = 0,86436

B61G0600 m2 Placa encadellada d'escaiola, de 66x50x6 cm 1,020      x 5,62000 = 5,73240

B7C2P100 m2 Planxa de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de
gruix

0,050      x 1,01000 = 0,05050

B0CT100A m2 Planxa d'aglomerat de suro de 10 mm de gruix 0,0296      x 8,11000 = 0,24006

Subtotal: 6,88732 6,88732

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20108

COST DIRECTE 20,49390
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,49390

P-46 E635D424 m2 Tancament vertical amb placa amb dues planxes
d'acer i aïllament de poliuretà amb un gruix total de
40 mm, amb la cara exterior nervada color estàndard,
diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de
0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de
fixació oculta, per a façanes, col·locat en posició
horitzontal

Rend.: 1,000 34,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 20,68000 = 5,17000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 24,08000 = 6,02000

Subtotal: 11,19000 11,19000

Materials

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 3,000      x 0,15000 = 0,45000

B0C5F424 m2 Placa amb dues planxes d'acer i aïllament de
poliuretà amb un gruix total de 40 mm, amb la cara
exterior nervada color estàndard, diferent del blanc,
gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt
longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per
a façanes

1,050      x 21,97000 = 23,06850

Subtotal: 23,51850 23,51850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16785

COST DIRECTE 34,87635
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,87635

P-47 E635G625 m2 Tancament vertical amb placa amb dues planxes
d'acer i aïllament de llana de roca amb un gruix total
de 50 mm, amb la cara exterior micronervada color
estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes
(ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i
sistema de fixació oculta, amb la cara interior
perforada, per a façanes, col·locat en posició vertical

Rend.: 1,000 42,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 24,08000 = 4,81600

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 20,68000 = 4,13600

Subtotal: 8,95200 8,95200

Materials

B0C5H225 m2 Placa amb dues planxes d'acer i aïllament de llana de
roca amb un gruix total de 50 mm, amb la cara
exterior micronervada color estàndard, diferent del
blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm,
junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta,
amb la cara interior perforada, per a façanes

1,050      x 31,79000 = 33,37950

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 3,000      x 0,15000 = 0,45000

Subtotal: 33,82950 33,82950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13428

COST DIRECTE 42,91578
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,91578

P-48 E63C81B1 m2 Tancament de plaques conformades llises de formigó
armat de 20 cm de gruix, de 3 m d'amplària i 12 m de
llargària com a màxim, amb acabat llis, color gris a
una cara, col·locades

Rend.: 1,000 65,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0503 /R x 23,30000 = 1,17199

A0140000 h Manobre 0,1006 /R x 19,47000 = 1,95868

Subtotal: 3,13067 3,13067

Maquinària

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 0,0503 /R x 48,98000 = 2,46369

Subtotal: 2,46369 2,46369

Materials

B63C81B0 m2 Placa conformada llisa de formigó armat de 20 cm de
gruix, de 3 m d'amplària i 12 m de llargària com a
màxim, amb acabat llis, color gris a una cara

1,000      x 59,37000 = 59,37000

Subtotal: 59,37000 59,37000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04696

COST DIRECTE 65,01132
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,01132

P-49 E6529B4CKDG m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura
senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 108 mm,
muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals
de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) a
cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana de
vidre de resistència tèrmica >= 1,143 m2.K/W ref.
D035_40 de la serie Sistemes Ecosec Façanes
d'ISOVER

Rend.: 1,000 58,53 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,140 /R x 20,68000 = 2,89520

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,390 /R x 23,30000 = 9,08700

Subtotal: 11,98220 11,98220

Materials

B7C4H400K m2 Panell semirrígid nu de llana de vidre, gruix 40 mm,
llarg 1,35 m, amplària 0,60 m, conductivitat tèrmica
<= 0,035 W/(mK) a 10ºC, ref. D035_40 de la serie
Sistemes Ecosec Façanes d'ISOVER

1,030      x 3,10000 = 3,19300

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,720      x 9,30000 = 6,69600

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,120      x 2,12000 = 0,25440

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,15000 = 0,90000

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

3,675      x 1,21000 = 4,44675

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

0,9975      x 1,18000 = 1,17705

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,470      x 0,50000 = 0,23500

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000      x 0,07000 = 0,28000

B0CC2410 m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm,
segons la norma UNE-EN 520

4,120      x 6,86000 = 28,26320

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,15000 = 0,92000

Subtotal: 46,36540 46,36540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17973

COST DIRECTE 58,52733
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,52733

E74351BL m2 Membrana de gruix 1,2 mm, d'una làmina de PVC
flexible no resistent a la intempèrie, amb armadura de
malla de fibra de vidre, fusionada amb soldadura
d'aire calent, col·locada sense adherir al suport

Rend.: 1,000 15,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 23,30000 = 3,49500

A0137000 h Ajudant col·locador 0,100 /R x 20,68000 = 2,06800

Subtotal: 5,56300 5,56300

Maquinària

C200L000 h Equip de soldadura per a làmines de PVC, manual,
per aire calent

0,100 /R x 4,32000 = 0,43200

Subtotal: 0,43200 0,43200

Materials

B7412CMF m2 Làmina de PVC flexible no resistent a la intempèrie
de gruix 1,2 mm i amb armadura de malla de fibra de
vidre

1,100      x 8,48000 = 9,32800

Subtotal: 9,32800 9,32800
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08345

COST DIRECTE 15,40645
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,40645

E7B111A0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense
adherir

Rend.: 1,000 2,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 23,30000 = 0,93200

A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 20,68000 = 0,41360

Subtotal: 1,34560 1,34560

Materials

B7B111A0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2

1,100      x 0,74000 = 0,81400

Subtotal: 0,81400 0,81400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02018

COST DIRECTE 2,17978
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,17978

P-50 E7B21E0L m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2,
col·locada no adherida

Rend.: 1,000 1,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,015 /R x 20,68000 = 0,31020

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,030 /R x 23,30000 = 0,69900

Subtotal: 1,00920 1,00920

Materials

B7711F00 m2 Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2 1,100      x 0,19000 = 0,20900

Subtotal: 0,20900 0,20900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01514

COST DIRECTE 1,23334
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,23334

E7C29571 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS)
UNE-EN 13164 de 50 mm de gruix i resistència a
compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre
1,613 i 1,471 m2.K/W, amb la superfície llisa i amb
cantell mitjamossa, col·locada sense adherir

Rend.: 1,000 8,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 23,30000 = 1,39800

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 19,47000 = 0,58410
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Subtotal: 1,98210 1,98210

Materials

B7C29570 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de
50 mm de gruix i resistència a compressió >= 300
kPa, resistència tèrmica entre 1,613 i 1,471 m2.K/W,
amb la superfície llisa i amb cantell mitjamossa

1,050      x 5,90000 = 6,19500

Subtotal: 6,19500 6,19500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02973

COST DIRECTE 8,20683
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,20683

P-51 E82C2N2K m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària
>3 m amb rajola de gres porcellànic premsat polit,
grup BIa (UNE-EN 14411), preu mitjà, de 6 a 15
peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG2 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 28,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 23,30000 = 6,99000

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,47000 = 3,89400

Subtotal: 10,88400 10,88400

Materials

B0FH7183 m2 Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma
rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu
mitjà, grup BIa (UNE-EN 14411)

1,100      x 12,30000 = 13,53000

B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN
12004

4,9028      x 0,68000 = 3,33390

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,705      x 0,80000 = 0,56400

Subtotal: 17,42790 17,42790

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,27210

COST DIRECTE 28,58400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,58400

P-52 E831H200 m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària de
>3 m amb rajola de gres porcellànic premsat amb
acabat llis, llargària entre 115 i 125 cm, alçària entre
55 i 65 cm, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i fixades amb
ganxo d'acer inoxidable, rejuntades amb beurada
CG2 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 66,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 1,100 /R x 23,30000 = 25,63000

A0140000 h Manobre 0,550 /R x 19,47000 = 10,70850

Subtotal: 36,33850 36,33850
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Materials

B05A2201 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, gris

0,3105      x 0,80000 = 0,24840

B0711024 kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma
UNE-EN 12004

7,350      x 0,85000 = 6,24750

B081C010 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons
la norma UNE-EN 934-3

2,100      x 1,15000 = 2,41500

B83112QR m2 Peça ceràmica per a façana de gres porcellànic
premsat d'una cara vista, llargària entre 115 i 125 cm,
alçària entre 55 i 65 cm i 1,5 cm de gruix, de 25
kg/m2 de massa superficial, acabat llis color
estàndard, de designació BIa segons norma UNE-EN
14411

1,020      x 19,73000 = 20,12460

B83Z1100 u Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats 4,000      x 0,23000 = 0,92000

Subtotal: 29,95550 29,95550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,54508

COST DIRECTE 66,83908
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,83908

P-53 E898J140 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura a la
cola amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i
dues d'acabat

Rend.: 1,000 2,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,010 /R x 20,68000 = 0,20680

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 23,30000 = 2,33000

Subtotal: 2,53680 2,53680

Materials

B89Z1000 kg Pintura a la cola 0,612      x 0,17000 = 0,10404

Subtotal: 0,10404 0,10404

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03805

COST DIRECTE 2,67889
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,67889

P-54 E921R01F m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats
reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM

Rend.: 1,000 27,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,060 /R x 19,47000 = 1,16820

Subtotal: 1,16820 1,16820

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,030 /R x 66,20000 = 1,98600

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 41,32000 = 1,03300

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 56,95000 = 1,99325

Subtotal: 5,01225 5,01225
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Materials

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó

1,150      x 18,38000 = 21,13700

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,25000 = 0,06250

Subtotal: 21,19950 21,19950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01752

COST DIRECTE 27,39747
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,39747

E9C4142S m2 Paviment de terratzo amb granulat de palet de riera,
rentat amb àcid, de 40x40 cm, preu alt, col·locat
sense adherir sobre suports de morter de ciment de
20 cm d'alçària mitjana, per a ús exterior

Rend.: 1,000 56,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 19,47000 = 7,78800

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,800 /R x 23,30000 = 18,64000

Subtotal: 26,42800 26,42800

Materials

B9CZ6711 u Peça de suport superior, de morter de ciment, per a
paviments flotants

5,400      x 1,09000 = 5,88600

B9CZ6611 u Peça de suport inferior o intermèdia, de morter de
ciment, per a paviments flotants

16,200      x 0,72000 = 11,66400

B9C4142S m2 Terratzo amb granulat palet de riera, rentat amb àcid,
de 40x40 cm, preu alt, per a col·locar sobre suports

1,040      x 11,72000 = 12,18880

Subtotal: 29,73880 29,73880

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39642

COST DIRECTE 56,56322
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,56322

P-55 E9G3DD6A m2 Paviment de formigó amb fibres
HAF-30/A-2,5-2/F/20-60/IIa+F, de 20 cm de gruix,
amb un contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3,
grandària màxima del granulat 20 mm, acabat amb
remolinat mecànic

Rend.: 1,000 30,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,165 /R x 23,30000 = 3,84450

A0140000 h Manobre 0,242 /R x 19,47000 = 4,71174

Subtotal: 8,55624 8,55624

Maquinària

C2003000 h Remolinador mecànic 0,050 /R x 5,33000 = 0,26650

C2005000 h Regle vibratori 0,024 /R x 4,90000 = 0,11760

Subtotal: 0,38410 0,38410

Materials
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B06QE85A m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/20-60/IIa+F,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer
conformades als extrems, apte per a classe
d'exposició IIa+F

0,210      x 100,25000 = 21,05250

Subtotal: 21,05250 21,05250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12834

COST DIRECTE 30,12118
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,12118

P-56 EABG9A62 u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla
batent, per a un buit d'obra de 90x215 cm, amb
bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1
mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat
esmaltat, col·locada

Rend.: 1,000 179,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,250 /R x 23,67000 = 5,91750

Subtotal: 5,91750 5,91750

Materials

BABG9762 u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla
batent, per a un buit d'obra de 90x215 cm, amb
bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1
mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat

1,000      x 158,76000 = 158,76000

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una
fulla batent

1,000      x 15,14000 = 15,14000

Subtotal: 173,90000 173,90000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14794

COST DIRECTE 179,96544
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 179,96544

EAF1189C u Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra aproximat de 120x120 cm, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

Rend.: 1,000 248,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 20,68000 = 3,10200

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 24,08000 = 14,44800

Subtotal: 17,55000 17,55000

Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,100      x 14,86000 = 1,48600
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BAF1149C m2 Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

1,440      x 155,83000 = 224,39520

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,290      x 14,26000 = 4,13540

Subtotal: 230,01660 230,01660

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,43875

COST DIRECTE 248,00535
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 248,00535

EAF19D7C u Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre
bastiment de base, amb tres fulles corredisses sobre
dos carrils, per a un buit d'obra aproximat de 300x120
cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

Rend.: 1,000 653,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 24,08000 = 24,08000

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 20,68000 = 5,17000

Subtotal: 29,25000 29,25000

Materials

BAF1977C m2 Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb tres fulles corredisses sobre
dos carrils, per a un buit d'obra de 3,25 a 3,99 m2 de
superfície, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana

3,600      x 170,43000 = 613,54800

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,170      x 14,86000 = 2,52620

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,500      x 14,26000 = 7,13000

Subtotal: 623,20420 623,20420

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,73125

COST DIRECTE 653,18545
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 653,18545
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P-57 EAM11AE5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10
mm de gruix, amb dues fulles batents, col·locat amb
fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 306,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013E000 h Ajudant vidrier 1,000 /R x 20,50000 = 20,50000

A012E000 h Oficial 1a vidrier 1,000 /R x 22,64000 = 22,64000

Subtotal: 43,14000 43,14000

Materials

BAM11AE5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10
mm de gruix amb dues fulles batents, amb fixacions
mecàniques

1,000      x 262,45000 = 262,45000

Subtotal: 262,45000 262,45000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,07850

COST DIRECTE 306,66850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 306,66850

P-58 EAM11AH5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10
mm de gruix, amb dues fulles batents, una tarja
lateral i una tarja superior, col·locat amb fixacions
mecàniques

Rend.: 1,000 306,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 1,000 /R x 22,64000 = 22,64000

A013E000 h Ajudant vidrier 1,000 /R x 20,50000 = 20,50000

Subtotal: 43,14000 43,14000

Materials

BAM11AH5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10
mm de gruix amb dues fulles batents, una tarja lateral
i una tarja superior, amb fixacions mecàniques

1,000      x 262,45000 = 262,45000

Subtotal: 262,45000 262,45000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,07850

COST DIRECTE 306,66850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 306,66850

P-59 EAMW1001 u Tancaportes per a porta de vidre, encastat al paviment Rend.: 1,000 181,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,47000 = 2,92050

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,600 /R x 23,30000 = 13,98000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 24,08000 = 7,22400

A013M000 h Ajudant muntador 0,070 /R x 20,68000 = 1,44760

Subtotal: 25,57210 25,57210

Materials

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una

0,0011      x 78,92890 = 0,08682
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proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

BAMW1001 u Tancaportes per a porta de vidre, per a encastar al
paviment

1,000      x 155,09000 = 155,09000

Subtotal: 155,17682 155,17682

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38358

COST DIRECTE 181,13250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 181,13250

EAN51431 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 120x120 cm

Rend.: 1,000 16,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BAN51200 m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

4,800      x 3,54000 = 16,99200

Subtotal: 16,99200 16,99200

COST DIRECTE 16,99200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,99200

EAN51B31 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 300x120 cm

Rend.: 1,000 29,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BAN51200 m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

8,400      x 3,54000 = 29,73600

Subtotal: 29,73600 29,73600

COST DIRECTE 29,73600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,73600

P-60 EAQD3275 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix,
70 cm d'amplària i 200 cm alçària , de fusta de roure ,
per a envernissar, de cares llises i estructura interior
de fusta, col·locada

Rend.: 1,000 91,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,855 /R x 23,72000 = 20,28060

A013A000 h Ajudant fuster 0,038 /R x 20,84000 = 0,79192

Subtotal: 21,07252 21,07252

Materials

BAQD3275 u Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure per
a envernissar, de 40 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, de 70 cm d'amplària i de
200 cm d'alçària

1,000      x 51,03000 = 51,03000
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BAZGC160 u Ferramenta per a porta d'interior, preu superior, amb
una fulla batent

1,000      x 18,83000 = 18,83000

Subtotal: 69,86000 69,86000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,52681

COST DIRECTE 91,45933
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,45933

P-61 EARAAJN6 u Porta basculant articulada de dues fulles, de 6,2 m
d'amplària i 4,5 m d'alçària de llum de pas, amb
bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat,
acabada amb planxa d'acer galvanitzat i prelacat,
compensada amb contrapès lateral protegit dins de
caixa registrable, amb guies i pany, ancorada amb
morter de ciment 1:4

Rend.: 1,000 1.834,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 5,750 /R x 23,30000 = 133,97500

A0140000 h Manobre 5,750 /R x 19,47000 = 111,95250

Subtotal: 245,92750 245,92750

Materials

BARAAJN6 u Porta basculant articulada de dues fulles, de 6,2 m
d'amplària i 4,5 m d'alçària de llum de pas, amb
bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat,
acabada amb planxa d'acer galvanitzat i prelacat,
compensada amb contrapès lateral protegit dins de
caixa registrable, amb guies i pany

1,000      x 1.582,20000 = 1.582,20000

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0042      x 90,24810 = 0,37904

Subtotal: 1.582,57904 1.582,57904

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 6,14819

COST DIRECTE 1.834,65473
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.834,65473

P-62 EASA71DB u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent,
per a una llum de 100x205 cm, preu alt amb tanca
antipànic, col·locada

Rend.: 1,000 297,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,250 /R x 23,67000 = 5,91750

Subtotal: 5,91750 5,91750

Materials

BASA71DB u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent
per a una llum de 100x205 cm, preu alt amb tanca
antipànic

1,000      x 291,05000 = 291,05000

Subtotal: 291,05000 291,05000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14794

COST DIRECTE 297,11544
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 297,11544

P-63 EASA82TB u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, de dues fulles
batents, per a una llum de 200x210 cm, preu alt amb
tanca antipànic, col·locada

Rend.: 1,000 853,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 23,67000 = 9,46800

Subtotal: 9,46800 9,46800

Materials

BASA82TB u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90 de dues fulles
batents per a una llum de 200x210 cm, preu alt amb
tanca antipànic

1,000      x 843,69000 = 843,69000

Subtotal: 843,69000 843,69000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,23670

COST DIRECTE 853,39470
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 853,39470

P-64 EATYCAD1 u Col·locació de porta acústica de fulla/es batents de
100 cm d'amplària 200 cm d'alçària mitjançant platina
d'ancoratge agafada amb morter ciment 1:6

Rend.: 1,000 54,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,600 /R x 23,30000 = 37,28000

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 19,47000 = 15,57600

Subtotal: 52,85600 52,85600

Materials

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0063      x 78,92890 = 0,49725

Subtotal: 0,49725 0,49725

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,32140

COST DIRECTE 54,67465
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,67465

P-65 EB121FA6 m Barana d'acer, amb passamà rodó d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), travesser inferior i superior de L
40x20, muntants de T 70-8 cada 125 cm i plafó de
malla d'acer de 50x50 mm i 4 mm de gruix, de 100 cm
d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac
d'acer, volandera i femella

Rend.: 1,000 113,91 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,200 /R x 20,76000 = 4,15200

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 23,67000 = 9,46800

Subtotal: 13,62000 13,62000

Materials

BB126WAG m Barana d'acer, amb passamà rodó d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), travesser inferior i superior de L
40x20, muntants de T 70-8 cada 125 cm i plafó de
malla d'acer de 50x50 mm i 4 mm de gruix, de 100 cm
d'alçària

1,000      x 98,45000 = 98,45000

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

1,665      x 0,90000 = 1,49850

Subtotal: 99,94850 99,94850

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,34050

COST DIRECTE 113,90900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,90900

P-66 EB15UV10 m Barana d'acer inoxidable austenític de designació aisi
316, acabat polit i abrillantat, amb passamà platina
50x10 mm, travesser inferior platina 50x10 mm,
muntants cada 100-120 cm platina 50x10 mm i
llistons per a vidre de tubular 17x17x1,5 mm per a
fixació del vidre , de 100 a 110 cm d'alçària, fixada
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i
femella.

Rend.: 1,000 267,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,500 /R x 22,64000 = 11,32000

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 23,67000 = 9,46800

A013F000 h Ajudant manyà 0,200 /R x 20,76000 = 4,15200

Subtotal: 24,94000 24,94000

Materials

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

4,000      x 0,90000 = 3,60000

BB15UV10 m Barana d'acer inoxidable austenític de designació aisi
316, acabat polit i abrillantat, amb passamà platina
50x10 mm, travesser inferior platina 50x10 mm,
muntants cada 100-120 cm platina 50x10 mm i
llistons per a fixació de plafó o vidre, de tubular
17x17x1,5 mm, de 100 a 110 cm d'alçària, amb placa
d'ancoratge i cargols per a fixació mecànica

1,100      x 168,05000 = 184,85500

BC151D01 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb
acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1
butiral transparent

1,000      x 53,96000 = 53,96000

Subtotal: 242,41500 242,41500



Pressupost

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 21/01/14 Pàg.: 45

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,62350

COST DIRECTE 267,97850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 267,97850

EC171324 m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna
incolora de 6 i 4 mm de gruix i cambra d'aire de 8
mm, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre
alumini o PVC

Rend.: 1,000 42,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,600 /R x 22,64000 = 13,58400

Subtotal: 13,58400 13,58400

Materials

BC171B20 m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna
incolora de 6 i 4 mm de gruix i cambra d'aire de 8 mm

1,000      x 28,26000 = 28,26000

Subtotal: 28,26000 28,26000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,33960

COST DIRECTE 42,18360
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,18360

P-67 EC171543 m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna
incolora de 10 i 4 mm de gruix i cambra d'aire de 12
mm, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o
alumini

Rend.: 1,000 62,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,600 /R x 22,64000 = 13,58400

Subtotal: 13,58400 13,58400

Materials

BC171M40 m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna
incolora de 10 i 4 mm de gruix i cambra d'aire de 12
mm

1,000      x 48,23000 = 48,23000

Subtotal: 48,23000 48,23000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,33960

COST DIRECTE 62,15360
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,15360

P-68 ECZ13101 m Segellat del junt vidre-alumini amb massilla de
silicona neutra, aplicat amb pistola manual

Rend.: 1,000 2,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,100 /R x 22,64000 = 2,26400

Subtotal: 2,26400 2,26400
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Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,0105      x 14,86000 = 0,15603

Subtotal: 0,15603 0,15603

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03396

COST DIRECTE 2,45399
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,45399

P-69 ED115271 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de
paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de
DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Rend.: 1,000 16,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 24,08000 = 8,66880

A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 20,65000 = 3,71700

Subtotal: 12,38580 12,38580

Materials

BDY3E200 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40
mm

1,000      x 0,04000 = 0,04000

BD135270 m Tub de polipropilè de paret massissa segons norma
UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, amb junt elàstic

1,250      x 1,18000 = 1,47500

BDW3E200 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm 1,000      x 2,33000 = 2,33000

Subtotal: 3,84500 3,84500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18579

COST DIRECTE 16,41659
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,41659

P-70 ED116171DGC m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de
paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 32
mm ref. 82NG032015000 de la serie Sistemes per a
l'evacuació d'ABN PIPE , fins a baixant, caixa o
clavegueró

Rend.: 1,000 25,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 24,08000 = 8,66880

A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 20,65000 = 3,71700

Subtotal: 12,38580 12,38580

Materials

BDY3E100 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=32
mm

1,000      x 0,02000 = 0,02000

BDW3E100 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=32 mm 1,000      x 2,01000 = 2,01000

BD136170D m Tub PP tricapa per a evacuació insonoritzada NG 32
0,15 m., ref. 82NG032015000 de la serie Sistemes
per a l'evacuació d'ABN PIPE

1,250      x 8,80000 = 11,00000

Subtotal: 13,03000 13,03000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18579

COST DIRECTE 25,60159
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,60159

P-71 ED15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
110 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

Rend.: 1,000 20,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,180 /R x 20,68000 = 3,72240

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,360 /R x 23,30000 = 8,38800

Subtotal: 12,11040 12,11040

Materials

BD13177B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de
llargària 3 m, per a encolar

1,400      x 3,66000 = 5,12400

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 0,330      x 5,56000 = 1,83480

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 1,000      x 0,08000 = 0,08000

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 0,670      x 1,19000 = 0,79730

Subtotal: 7,83610 7,83610

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18166

COST DIRECTE 20,12816
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,12816

P-72 ED15E871 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN
125 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

Rend.: 1,000 22,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,380 /R x 23,30000 = 8,85400

A0137000 h Ajudant col·locador 0,190 /R x 20,68000 = 3,92920

Subtotal: 12,78320 12,78320

Materials

BD1Z2300 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160
mm

0,670      x 2,28000 = 1,52760

BDW3B800 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 0,330      x 7,77000 = 2,56410

BDY3B800 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 1,000      x 0,12000 = 0,12000

BD13287B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm i de
llargària 3 m, per a encolar

1,400      x 3,96000 = 5,54400

Subtotal: 9,75570 9,75570
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19175

COST DIRECTE 22,73065
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,73065

P-73 ED3111B4 u Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC,
amb tapa i embellidor d'acer inoxidable, de D=110
mm, amb 5 entrades de 32 mm i sortida de 40 mm

Rend.: 1,000 16,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 23,30000 = 6,99000

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,47000 = 2,92050

Subtotal: 9,91050 9,91050

Materials

BD3111B4 u Caixa sifònica per a encastar de PVC, amb tapa i
embellidor d'acer inoxidable de D=110 mm amb 5
entrades de 32 mm i sortida de 40 mm

1,000      x 6,82000 = 6,82000

Subtotal: 6,82000 6,82000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14866

COST DIRECTE 16,87916
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,87916

P-74 ED351430 u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm
de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació
d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó
prefabricat, col·locat

Rend.: 1,000 54,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,330 /R x 19,47000 = 6,42510

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,220 /R x 23,30000 = 5,12600

Subtotal: 11,55110 11,55110

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,220 /R x 46,97000 = 10,33340

Subtotal: 10,33340 10,33340

Materials

BD351430 u Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de
40x40x45 cm de mides interiors, i 4 cm de gruix, amb
finestres premarcades de 23 cm de diàmetre a 3
cares, inclosa tapa de formigó prefabricat

1,000      x 32,40000 = 32,40000

Subtotal: 32,40000 32,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17327

COST DIRECTE 54,45777
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,45777
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P-75 ED3F32B0 u Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de PVC
de 200x200x200 mm, registrable, amb tapa de reixeta
de PVC reforçada, col·locat

Rend.: 1,000 23,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 23,30000 = 4,66000

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,47000 = 5,84100

Subtotal: 10,50100 10,50100

Materials

BD3F32B0 u Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de PVC
de 200x200x200 mm, registrable, amb tapa de reixeta
de PVC reforçada

1,000      x 12,58000 = 12,58000

Subtotal: 12,58000 12,58000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15752

COST DIRECTE 23,23852
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,23852

P-76 ED51YAA3 u Bonera per a sistema d'evacuació sifònic de coberta
plana, amb capacitat d'evacuació de 75 l/s , cassoleta
d'acer inox. AISI 316 amb sistema de fixació modular
mitjançant anell de subjecció a pressió que garantitza
l'estanqueitat entre membrana i cassoleta , connexió
per a tub de sortida de 110 mm de diàmetre en
polietilè d'alta densitat, reixa protectora de 400 mm de
diàmetre i 80 mm d'alçària d'alumini troquelat i placa
anti remolí de 230 mm de diàmetre d'alumini lacat,
col·locada

Rend.: 1,000 400,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 20,68000 = 5,17000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 24,08000 = 12,04000

Subtotal: 17,21000 17,21000

Materials

BD51M3A0 u Bonera per a sistema d'evacuació sifònic de coberta
plana, amb capacitat d'evacuació de 75 l/s , cassoleta
d'acer inox. AISI 316 amb sistema de fixació modular
mitjançant anell de subjecció a pressió que garantitza
l'estanqueitat entre membrana i cassoleta , connexió
per a tub de sortida de 110 mm de diàmetre en
polietilè d'alta densitat, reixa protectora de 400 mm de
diàmetre i 80 mm d'alçària d'alumini troquelat i placa
anti remolí de 230 mm de diàmetre d'alumini lacat

1,000      x 383,25000 = 383,25000

Subtotal: 383,25000 383,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25815

COST DIRECTE 400,71815
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 400,71815
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P-77 EE51MS1A m2 Formació de conducte rectangular de llana de vidre
UNE-EN 13162 de gruix 25 mm, resistència tèrmica
>= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de
alumini i malla de fibra de vidre i recobriment interior
de alumini i malla de fibra de vidre, muntat encastat
en el cel ras

Rend.: 1,000 25,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,320 /R x 20,65000 = 6,60800

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,320 /R x 24,08000 = 7,70560

Subtotal: 14,31360 14,31360

Materials

BEY5B000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt

1,000      x 0,27000 = 0,27000

BEW5B000 u Suport estàndard per a conducte rectangular llana
aïllant, preu alt

0,500      x 4,48000 = 2,24000

BE51MS10 m2 Conducte rectangular de llana de vidre segons
UNE-EN 13162, amb recobriment exterior de alumini i
malla de fibra de vidre i recobriment interior de
alumini i malla de fibra de vidre, 25 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0,032 W/mK, resistència
tèrmica >= 0,78125 m2.K/W

1,150      x 7,41000 = 8,52150

Subtotal: 11,03150 11,03150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21470

COST DIRECTE 25,55980
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,55980

P-78 EEG13139 u Condicionador partit d'expansió directa amb
condensació per aire de tipus mural, unitat exterior
amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador
centrífug, comandament a distància i termòstat, de
3,5 kW de potència frigorífica, de EER de 2,60 a 2,80,
amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1
compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c o
R410a, col·locat

Rend.: 1,000 684,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 7,000 /R x 24,08000 = 168,56000

A013G000 h Ajudant calefactor 7,000 /R x 20,65000 = 144,55000

Subtotal: 313,11000 313,11000

Materials

BEG13139 u Condicionador partit d'expansió directa amb
condensació per aire de tipus mural, unitat exterior
amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador
centrífug, comandament a distància i termòstat, de
3,5 kW de potència frigorífica, de EER de 2,60 a 2,80,
amb alimentació monofàsica de 230 V amb 1
compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c o
R410a

1,000      x 364,00000 = 364,00000

Subtotal: 364,00000 364,00000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 7,82775

COST DIRECTE 684,93775
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 684,93775

P-79 EEGDE2CM u Bomba de calor partida d'expansió directa horitzontal
per a conducte amb condensació per aire, unitat
exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb
ventilador centrífug de 3 velocitats, comandament a
distància i termòstat, de 13,5 a 14,5 kW de potència
tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de
EER de 2,60 a 2,80, amb alimentació trifàsica de 400
V, amb una pressió disponible de 80 Pa, amb 1
compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R410 A,
col·locat encastat

Rend.: 1,000 2.855,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 13,000 /R x 20,65000 = 268,45000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 13,000 /R x 24,08000 = 313,04000

Subtotal: 581,49000 581,49000

Materials

BEGDE2CM u Bomba de calor partida d'expansió directa horitzontal
per a conducte amb condensació per aire, unitat
exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb
ventilador centrífug de 3 velocitats, comandament a
distància i termòstat, de 13,5 a 14,5 kW de potència
tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de
EER de 2,60 a 2,80, amb alimentació trifàsica de 400
V, amb una pressió disponible de 80 Pa, amb 1
compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R410 A,
per a encastar

1,000      x 2.259,35000 = 2.259,35000

Subtotal: 2.259,35000 2.259,35000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 14,53725

COST DIRECTE 2.855,37725
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.855,37725

P-80 EEK1173B u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x100
mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45 °,
totes en el mateix sentit i fixada al bastiment

Rend.: 1,000 24,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 20,65000 = 6,19500

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 24,08000 = 7,22400

Subtotal: 13,41900 13,41900

Materials

BEK1173B u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x100
mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45°,
totes en el mateix sentit i per a fixar al bastiment

1,000      x 10,82000 = 10,82000
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Subtotal: 10,82000 10,82000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20129

COST DIRECTE 24,44029
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,44029

P-81 EEK21737 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes
orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 200x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de
secció recta i fixada al bastiment

Rend.: 1,000 21,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 24,08000 = 7,22400

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 20,65000 = 6,19500

Subtotal: 13,41900 13,41900

Materials

BEK21737 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes
orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 200x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de
secció recta i per a fixar al bastiment

1,000      x 7,97000 = 7,97000

Subtotal: 7,97000 7,97000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20129

COST DIRECTE 21,59029
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,59029

P-82 EEK91207 u Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 200
mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge

Rend.: 1,000 31,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 24,08000 = 9,63200

A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 20,65000 = 8,26000

Subtotal: 17,89200 17,89200

Materials

BEK91200 u Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 200
mm de diàmetre

1,000      x 13,70000 = 13,70000

Subtotal: 13,70000 13,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26838

COST DIRECTE 31,86038
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,86038

P-83 EEM93331 u Ventilador en línia per a conducte circular amb cos
extraible de material plàstic per a un diàmetre de 100
mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 25 W
de potència absorbida per a un cabal màxim de 250
m3/h, nivell de pressió sonora de 25 a 30 dB(A),
muntat en el conducte

Rend.: 1,000 124,35 €



Pressupost

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 21/01/14 Pàg.: 53

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 24,08000 = 7,22400

A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 20,65000 = 6,19500

Subtotal: 13,41900 13,41900

Materials

BEM93331 u Ventilador en línia per a conducte circular amb cos
extraible de material plàstic per a un diàmetre de 100
mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 25 W
de potència absorbida per a un cabal màxim de 250
m3/h, nivell de pressió sonora de 25 a 30 dB(A)

1,000      x 110,60000 = 110,60000

Subtotal: 110,60000 110,60000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,33548

COST DIRECTE 124,35448
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,35448

P-84 EF12L411 m Tub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb acer
S195 T, de 1/2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=21,3 mm i DN=15 mm), tipus L2 segons
UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 8,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,140 /R x 20,68000 = 2,89520

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,140 /R x 24,08000 = 3,37120

Subtotal: 6,26640 6,26640

Materials

BF12L400 m Tub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb acer
S195 T, de 1/2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=21,3 mm i DN=15 mm), tipus L2 segons
UNE-EN 10255

1,020      x 1,09000 = 1,11180

BFW11410 u Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1/2´´,
per a roscar

0,150      x 2,65000 = 0,39750

BFY11410 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer negre de diàmetre 1/2´´, roscat

0,500      x 0,41000 = 0,20500

Subtotal: 1,71430 1,71430

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09400

COST DIRECTE 8,07470
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,07470

P-85 EFA1L342 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal exterior,
de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 43,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 20,68000 = 6,20400



Pressupost

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 21/01/14 Pàg.: 54

PARTIDES D'OBRA

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 24,08000 = 7,22400

Subtotal: 13,42800 13,42800

Materials

BFA1L340 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal, de 6
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2

1,020      x 7,88000 = 8,03760

BFWA1L40 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 200 mm
de diàmetre nominal exterior, per a encolar

0,200      x 92,97000 = 18,59400

B0A72T00 u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 200 mm
de diàmetre interior

0,400      x 2,74000 = 1,09600

BFYA1L40 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de PVC-U a pressió, de 200 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

1,000      x 2,35000 = 2,35000

Subtotal: 30,07760 30,07760

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20142

COST DIRECTE 43,70702
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,70702

P-86 EFA1R385 m Tub de PVC de 315 mm de diàmetre nominal exterior,
de 6 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN
1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons
de la rasa

Rend.: 1,000 99,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,450 /R x 24,08000 = 10,83600

A013M000 h Ajudant muntador 0,450 /R x 20,68000 = 9,30600

Subtotal: 20,14200 20,14200

Materials

BFWA1R80 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 315 mm
de diàmetre nominal exterior, per a unió elàstica amb
anella elastomèrica

0,150      x 363,98000 = 54,59700

BFA1R380 m Tub de PVC de 315 mm de diàmetre nominal, de 6
bar de pressió nominal, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN
1452-2

1,020      x 18,01000 = 18,37020

BFYA1R80 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de PVC-U a pressió, de 315 mm de diàmetre nominal
exterior, unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat

1,000      x 5,80000 = 5,80000

Subtotal: 78,76720 78,76720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30213

COST DIRECTE 99,21133
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,21133

P-87 EFA28545 m Tub de cPVC de 50 mm diàmetre nominal de 16 bar
pressió nominal, per encolar, segons norma UNE-EN
ISO 15877-2 amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 23,02 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,140 /R x 24,08000 = 3,37120

A013M000 h Ajudant muntador 0,140 /R x 20,68000 = 2,89520

Subtotal: 6,26640 6,26640

Materials

B0A75J00 u Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior 0,700      x 0,85000 = 0,59500

BFA28540 m Tub de cPVC de 50 mm de diàmetre nomimal, de 16
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN ISO 15877-2

1,020      x 13,50000 = 13,77000

BFWA2840 u Accessori per a tub de cPVC a pressió, de 50 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

0,300      x 5,06000 = 1,51800

BFYA3840 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de cPVC a pressió, de 50 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

1,000      x 0,78000 = 0,78000

Subtotal: 16,66300 16,66300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09400

COST DIRECTE 23,02340
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,02340

P-88 EFA2C545 m Tub de cPVC de 110 mm diàmetre nominal de 16 bar
pressió nominal, per encolar, segons norma UNE-EN
ISO 15877-2 amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 84,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,210 /R x 20,68000 = 4,34280

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,210 /R x 24,08000 = 5,05680

Subtotal: 9,39960 9,39960

Materials

BFYA3E40 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de cPVC a pressió, de 110 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

1,000      x 3,65000 = 3,65000

BFWA2E40 u Accessori per a tub de cPVC a pressió, de 110 mm
de diàmetre nominal exterior, per a encolar

0,300      x 39,64000 = 11,89200

BFA2C540 m Tub de cPVC de 110 mm de diàmetre nomimal, de 16
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN ISO 15877-2

1,020      x 57,18000 = 58,32360

B0A72N00 u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 110 mm
de diàmetre interior

0,550      x 1,71000 = 0,94050

Subtotal: 74,80610 74,80610

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14099

COST DIRECTE 84,34669
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,34669
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P-89 EFB17452 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 9,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,130 /R x 20,68000 = 2,68840

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,130 /R x 24,08000 = 3,13040

Subtotal: 5,81880 5,81880

Materials

B0A75F02 u Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior 0,900      x 0,62000 = 0,55800

BFYB1705 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,04000 = 0,04000

BFB17400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 0,71000 = 0,72420

BFWB1705 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 5,96000 = 1,78800

Subtotal: 3,11020 3,11020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08728

COST DIRECTE 9,01628
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,01628

P-90 EFC17C25F8T1 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO
15874-2, ref. PPRATBCLIF040 de la serie PPR de
BLANSOL soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 33,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,120 /R x 20,68000 = 2,48160

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 24,08000 = 2,88960

Subtotal: 5,37120 5,37120

Materials

BFYC1720 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, soldat

1,000      x 0,22000 = 0,22000

BFWC1720 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40
mm de diàmetre, per a soldar

0,300      x 4,20000 = 1,26000

BFC17C00F m Barra 4m Polipropilè random SDR 11 40x3,7 mm, ref.
PPRATBCLIF040 de la serie PPR de BLANSOL

1,020      x 25,96000 = 26,47920

Subtotal: 27,95920 27,95920
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08057

COST DIRECTE 33,41097
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,41097

P-91 EG145602 u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb
porta, per a tres fileres de dotze mòduls i muntada
superficialment

Rend.: 1,000 155,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,025 /R x 20,65000 = 0,51625

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 24,08000 = 0,60200

Subtotal: 1,11825 1,11825

Materials

BGW14000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de distribució

1,000      x 1,40000 = 1,40000

BG145602 u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb
porta, per a tres fileres de dotze mòduls i per a
muntar superficialment

1,000      x 152,67000 = 152,67000

Subtotal: 154,07000 154,07000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01677

COST DIRECTE 155,20502
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 155,20502

P-92 EG145603 u Quadre distribució elèctric Rend.: 1,000 2.750,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-93 EGCD5604 m Safata de reixa de barilles d'acer de dimensions
400x105 mm, amb part proporcional d' unions,
accesoris i suports. Completament instal.lada.

Rend.: 1,000 45,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-94 EGCD5607 u Alimentació a cables, màquines de clima i ascensor Rend.: 1,000 2.500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-95 EJ12U010 u Plat de dutxa d'acer inoxidable tipus AISI 304 amb
cantonades arrodonides i base antilliscant de 70x70
cm i 70 mm d'alçada, instal·lat

Rend.: 1,000 141,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 23,30000 = 11,65000

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,47000 = 4,86750

Subtotal: 16,51750 16,51750

Materials

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,002      x 78,92890 = 0,15786

BJ12U010 u Plat de dutxa d'acer inoxidable tipus AISI 304 amb
cantonades arrodonides i base antilliscant de 70x70
cm i 70 mm d'alçada

1,000      x 124,38000 = 124,38000
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Subtotal: 124,53786 124,53786

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,41294

COST DIRECTE 141,46830
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 141,46830

P-96 EJ13B923 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària >= 100 cm, de color suau i preu mitjà,
col·locat amb suports murals

Rend.: 1,000 169,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,200 /R x 20,65000 = 4,13000

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,500 /R x 24,08000 = 12,04000

Subtotal: 16,17000 16,17000

Materials

BJ13B923 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària >= 100 cm, de color suau i preu mitjà

1,000      x 152,74000 = 152,74000

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,045      x 14,86000 = 0,66870

Subtotal: 153,40870 153,40870

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,40425

COST DIRECTE 169,98295
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 169,98295

P-97 EJ14BC1Q u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o
horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes
de descàrrega i alimentació incorporats, de color
blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació

Rend.: 1,000 156,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,340 /R x 20,65000 = 7,02100

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,250 /R x 24,08000 = 30,10000

Subtotal: 37,12100 37,12100

Materials

BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i
plaques turques

0,245      x 7,80000 = 1,91100

BJ14BC1Q u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana
esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb
seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, color blanc i preu mitjà

1,000      x 116,49000 = 116,49000

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,012      x 14,86000 = 0,17832

Subtotal: 118,57932 118,57932
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,92803

COST DIRECTE 156,62835
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 156,62835

P-98 EJ18U010 u Aigüera de planxa d'acer inoxidable, industrial de 80 x
45 cm, amb potes i fixacions murals, totalment
instal·lada a la xarxa d'evacuació

Rend.: 1,000 429,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,800 /R x 20,65000 = 16,52000

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,800 /R x 24,08000 = 19,26400

Subtotal: 35,78400 35,78400

Materials

BJ18U010 u Aigüera de planxa d'acer inoxidable, industrial de
80x45 cm, amb potes i fixacions murals

1,000      x 393,15000 = 393,15000

Subtotal: 393,15000 393,15000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,89460

COST DIRECTE 429,82860
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 429,82860

P-99 EJM1A403 u Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus
REED, per a aigua freda fins a 40°C, amb una relació
impulsos/litre d'1:1, cos de llautó i esfera seca, amb
unións roscades de 3/4'' de diàmetre nominal,
connectat a una bateria o a un ramal

Rend.: 1,000 510,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 24,08000 = 4,81600

A013J000 h Ajudant lampista 0,050 /R x 20,65000 = 1,03250

Subtotal: 5,84850 5,84850

Materials

BJM1A403 u Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus
REED, per a aigua freda fins a 40°C, amb una relació
impulsos/litre d'1:1, cos de llautó i esfera seca, amb
unions roscades de 3/4'' de diàmetre nominal, per a
connectar a la bateria o al ramal

1,000      x 504,91000 = 504,91000

Subtotal: 504,91000 504,91000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08773

COST DIRECTE 510,84623
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 510,84623

P-100 EL261131 u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària,
sistema de tracció amb reductor i maniobra d'aturada
i arrencada de 2 velocitats, velocitat 1 m/s, nivell de
trànsit estàndard, per a 6 persones (càrrega màxima
de 480 kg), de 2 parades (recorregut 3 m), habitacle

Rend.: 1,000 20.548,39 €
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de qualitat bàsica de mides 1250x1000 mm,
embarcament simple amb portes automàtiques
d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de
800x2000 mm, portes d'accés automàtiques
d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de
qualitat bàsica de mides 800x2000 mm, maniobra
col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE
segons REAL DECRETO 1314/1997

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 133,000 /R x 20,68000 = 2.750,44000

A012M000 h Oficial 1a muntador 133,000 /R x 24,08000 = 3.202,64000

Subtotal: 5.953,08000 5.953,08000

Materials

BL3M1131 u Material per a formació de parada d'ascensor elèctric,
velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6
persones (càrrega màxima 480 kg), de 2 a 6 parades,
de qualitat bàsica, portes d'accés automàtiques
d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de
800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada
simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO
1314/1997

2,000      x 559,39000 = 1.118,78000

BL311131 u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària,
sistema de tracció amb reductor i maniobra d'aturada
i arrencada de 2 velocitats, velocitat 1 m/s, nivell de
trànsit estàndard, per a 6 persones (càrrega màxima
de 480 kg), de 2 a 6 parades (recorregut de 3 a 15
m), habitacle de qualitat bàsica de mides 1250x1000
mm, embarcament simple amb portes automàtiques
d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de
800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada
simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO
1314/1997

1,000      x 13.268,1700 = 13.268,17000

Subtotal: 14.386,95000 14.386,95000

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 208,35780

COST DIRECTE 20.548,38780
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20.548,38780

P-101 EM00U001 u Punt de connexionat de detectors, des de les unitats
de control de linie. Inclou par proporcional de tub de
PVC en execució vista, cabljat, caixes de derivació i
muntatge del fil conductor de secció de 2,5 mm2
trenat i apantallat. completament instal·lat.

Rend.: 1,000 1.650,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-102 EM111510 u Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació
contra incendis convencional, segons norma UNE-EN
54-5, amb base d'encastar, encastat

Rend.: 1,000 32,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 20,68000 = 4,96320

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 24,08000 = 5,77920
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Subtotal: 10,74240 10,74240

Materials

BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 1,000      x 0,34000 = 0,34000

BM111510 u Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació
contra incendis convencional, segons norma UNE-EN
54-5, amb base d'encastar

1,000      x 21,05000 = 21,05000

Subtotal: 21,39000 21,39000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16114

COST DIRECTE 32,29354
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,29354

P-103 EM121406 u Central de detecció d'incendis convencional per a 4
zones, amb doble alimentació, amb funcions
d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació,
de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova
d'alarma, i muntada a la paret

Rend.: 1,000 288,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,400 /R x 20,68000 = 28,95200

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,400 /R x 24,08000 = 33,71200

Subtotal: 62,66400 62,66400

Materials

BMY12000 u Part proporcional d'elements especials per a centrals
de detecció

1,000      x 0,63000 = 0,63000

BM121400 u Central de detecció d'incendis convencional per a 4
zones, amb doble alimentació, amb funcions
d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació,
de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova
d'alarma

1,000      x 223,89000 = 223,89000

Subtotal: 224,52000 224,52000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,93996

COST DIRECTE 288,12396
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 288,12396

P-104 EM131211 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i
analògica, nivell de potència acústica 100 dB, so
multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la
norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior

Rend.: 1,000 35,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 24,08000 = 5,77920

A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 20,68000 = 4,96320

Subtotal: 10,74240 10,74240

Materials

BMY13000 u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 1,000      x 0,57000 = 0,57000

BM131211 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i
analògica, nivell de potència acústica 100 dB, so
multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la

1,000      x 24,14000 = 24,14000
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norma UNE-EN 54-3, per a col·locació interior

Subtotal: 24,71000 24,71000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16114

COST DIRECTE 35,61354
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,61354

P-105 EM141104 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
convencional, accionament manual per trencament
d'element fràgil, grau de protecció IP-67, segons
norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment a la
intempèrie

Rend.: 1,000 19,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 24,08000 = 5,77920

A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 20,68000 = 4,96320

Subtotal: 10,74240 10,74240

Materials

BMY14000 u Part proporcional d'elements especials per a
polsadors d'alarma

1,000      x 0,28000 = 0,28000

BM141104 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
convencional, accionament manual per trencament
d'element fràgil, grau de protecció IP-67, segons
norma UNE-EN 54-11, per a muntar superficialment a
la intempèrie

1,000      x 8,02000 = 8,02000

Subtotal: 8,30000 8,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16114

COST DIRECTE 19,20354
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,20354

P-106 EM23FAAA u Boca d'incendis equipada de 45 mm de diàmetre,
BIE-45, formada per armari de xapa d'acer pintada i
porta de xapa d'acer pintada , inclosa BIE
(debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de
20 m i llança ) , per a col·locar superficialment, inclòs
part proporcional d' accessoris i tot el petit material
auxiliar de connexió i muntatge

Rend.: 1,000 199,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 24,08000 = 36,12000

A013M000 h Ajudant muntador 1,500 /R x 20,68000 = 31,02000

Subtotal: 67,14000 67,14000

Materials

BMY23000 u Part proporcional d'elements especials per a boques
d'incendi

1,000      x 0,61000 = 0,61000

BM23FAAA u Boca d'incendis equipada de 45 mm de diàmetre,
BIE-45, formada per armari de xapa d'acer pintada i
porta de xapa d'acer pintada , inclosa BIE
(debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de
20 m i llança ) , per a col·locar superficialment

1,000      x 130,52000 = 130,52000
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Subtotal: 131,13000 131,13000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,00710

COST DIRECTE 199,27710
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 199,27710

P-107 EM31U006 u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6
kg de capacitat i una eficàcia de 13A-89B, amb
manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar
manual, inclosos els suports per a penjar del sostre,
instal·lat

Rend.: 1,000 88,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 24,08000 = 9,63200

A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 20,68000 = 8,27200

Subtotal: 17,90400 17,90400

Materials

BMY3U010 u Suport d'extintor per a anar penjat al sostre 1,000      x 9,29000 = 9,29000

BM31U006 u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6
Kg de capacitat i una eficàcia de 13A-89B, amb
manòmetre, percutor tèrmic i possibilitat de dispar
manual, inclosos els suports per a penjar del sostre

1,000      x 60,71000 = 60,71000

Subtotal: 70,00000 70,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26856

COST DIRECTE 88,17256
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,17256

P-108 ER66255B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació
de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i
primer reg

Rend.: 1,000 17,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,030 /R x 26,91000 = 0,80730

A013P000 h Ajudant jardiner 0,460 /R x 23,89000 = 10,98940

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,060 /R x 25,21000 = 1,51260

Subtotal: 13,30930 13,30930

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,100 /R x 31,33000 = 3,13300

Subtotal: 3,13300 3,13300

Materials

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

0,010      x 55,88000 = 0,55880

B0111000 m3 Aigua 0,020      x 1,25000 = 0,02500
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Subtotal: 0,58380 0,58380

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19964

COST DIRECTE 17,22574
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,22574

P-109 F9H1B331 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 surf B 35/50 D de temperatura baixa ,
amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

Rend.: 1,000 56,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 19,47000 = 1,67442

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 23,30000 = 0,44270

Subtotal: 2,11712 2,11712

Maquinària

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 60,52000 = 0,72624

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,99000 = 0,53990

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 66,20000 = 0,79440

Subtotal: 2,06054 2,06054

Materials

B9H1B331 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
surf B 35/50 D de temperatura baixa , amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a
capa de trànsit i granulat granític

1,000      x 52,17000 = 52,17000

Subtotal: 52,17000 52,17000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03176

COST DIRECTE 56,37942
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,37942

P-110 F9H1BB5G t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 bin B 50/70 S de temperatura baixa , amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa intermèdia, reciclat de mescla
bituminosa i granulat calcari, estesa i compactada

Rend.: 1,000 53,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,086 /R x 19,47000 = 1,67442

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 23,30000 = 0,44270

Subtotal: 2,11712 2,11712

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 66,20000 = 0,79440

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,99000 = 0,53990

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x 60,52000 = 0,72624
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Subtotal: 2,06054 2,06054

Materials

B9H1BB5G t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B 50/70 S de temperatura baixa , amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria semidensa per a
capa intermèdia, reciclat de mescla bituminosa i
granulat calcari

1,000      x 49,70000 = 49,70000

Subtotal: 49,70000 49,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03176

COST DIRECTE 53,90942
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,90942

P-111 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2

Rend.: 1,000 0,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,004 /R x 20,15000 = 0,08060

Subtotal: 0,08060 0,08060

Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,004 /R x 28,42000 = 0,11368

Subtotal: 0,11368 0,11368

Materials

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5
IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%

1,500      x 0,43000 = 0,64500

Subtotal: 0,64500 0,64500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00121

COST DIRECTE 0,84049
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,84049

P-112 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 20,15000 = 0,06045

Subtotal: 0,06045 0,06045

Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 28,42000 = 0,08526

Subtotal: 0,08526 0,08526

Materials

B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1)

1,000      x 0,41000 = 0,41000

Subtotal: 0,41000 0,41000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00091

COST DIRECTE 0,55662
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,55662

P-113 PMEFP000 u Preu muntatge estructura prefabricada, incloent grues
i personal propi

Rend.: 1,000 15.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________



Pressupost

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 21/01/14 Pàg.: 67

PARTIDES ALÇADES

EGCD5068 u Preses de corrent i accessoris Rend.: 1,000 1.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

EGCD5605 u Lluminàries i interruptors, completaments instal·lats
de marca/model PHILLIPS o equivalent

Rend.: 1,000 35.500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

EGCD5606 u Alimentació de lluminaria i interruptors. s'inclou cables
i canalitzacions a receptor i part propocional des de
lina des del quadre elèctric de zona

Rend.: 1,000 3.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________




