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1 OBJECTE. 

L’objecte del projecte és el disseny d’una planta de producció de biogàs mitjançant un 
digestor anaeròbic per la producció d’electricitat.  

2 SITUACIÓ INICIAL. 

No hi ha situació inicial ni antecedents a aquest projecte. 

3 ABAST DEL PROJECTE. 

El projecte inclou: 

 Descripció del procés de producció. 
 Layout del sistema productiu. 
 Dimensionament de la planta. 
 Determinació de la maquinaria. 
 Plànols executius de la planta. 
 Determinació de les necessitats de recursos humans. 
 Determinació de les necessitats d’espai. 
 Ubicacions de l’empresa. 
 Descripció dels aspectes constructius generals de l’edifici. 
 Descripció general de les instal·lacions. 
 Cost econòmic de la implantació de l’activitat. 
 Viabilitat econòmica i financera de l’activitat. 
 Estudi de seguretat i salut d’obra. 

El projecte no inclou:  

 Projecte d’activitats. 
 Projecte executiu de les instal·lacions. 
 Justificació de les mesures contra incendis. 
 Càlcul de les instal·lacions. 
 Estudi impacte ambiental de l’activitat 

 
 
 
 
 
 



 

 

Disseny d’una planta de producció de biogàs mitjançant un digestor anaeròbic per la producció d’electricitat                  .  

M14 

 

4 JUSTIFICACIÓ. 

L’actuació té una triple justificació. 
 
Per un costat, la necessitat de millora de la gestió de materials excedents i residus 
agropecuaris, sobre tot tenint en compte el impacte d’aquestos sobre els sols agrícoles 
amb la solució actual de disposició directa. 
 
Per altre banda, la possibilitat de valoritza energèticament els residus orgànics agró 
ganaders que, intervenint en aquest procés, permet finançar la instal·lació i ofereix una 
possibilitat de diversificació econòmica i d’oferta en la gestió d’aquest materials en la 
zona. 
 
El tercer factor de decisió es la possibilitat de generar energia a partir d’una font 
renovable i que es abocada a la xarxa de distribució elèctrica, així doncs es beneficia 
tota la societat i estarà d’acord amb les estratègies nacionals com de la comunitat 
europea. 
 
El projecte quedarà totalment justificat econòmicament, per el seu aprofitament 
energètic del biogàs generat en la digestió com a font primària per la producció 
elèctrica i de calor. 
 
En relació a aquesta justificació del projecte es preveu les següent mesures: 

 Per la millora del rendiment del procés i la regulació de la dinàmica microbiana 
dels digestors anaeròbics, es recomana l’entrada de varis tipus de materials 
amb un alt contingut orgànic, ja sigui d’origen vegetal o animal aptes per la 
digestió.  Aquesta entrada pot variar de tipus o de quantitat al llarg del temps 
en funció dels requeriments d ela planta i de la disponibilitat estacional, però no 
afecten a les condicions sanitàries i de gestió establertes en el projecte. 
 

 El material digerit serà emmagatzemat en el dipòsit corresponent fins el 
moment de l’evacuació per la disposició agrícola.   
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5 ESPECIFICACIONS BÀSIQUES. 

Les especificacions bàsiques del projecte son: 

 Pressupost inicial disponible de CINC CENTS MIL EUROS (500.000 €) per la 

implantació i inici de l’activitat. 

 

 La planta ha de produir biogàs per alimentar un generador d’una potència d’uns 

400 – 500 kW. 

 

 Preveure l’ampliació de la planta per poder arribar a produir el doble 

d’electricitat. 

 

 Punt de connexió amb la xarxa elèctrica general a tocar de la planta per 

minimitzar els costos de connexió. 

 

 La planta de producció de biogàs ha d’estar preparada per poder rebre 

qualsevol residus o subproducte orgànic per la generació de biogàs. 

 

 El disseny de la planta ha de tenir en compte el minimitzar al màxim l’impacte 

visual de l’activitat en el seu entorn. 

 

 Valor de terreny adequat a la inversió inicial. 
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6 INTRODUCCIÓ. 

6.1 DESCRIPCIÓ DEL PROCES DE GENERACIÓ DE BIOGAS. 

La planta de biogàs funciona a través de l’entrada de residus orgànics i de 

subproductes orgànics dins uns digestors, que amb ambient anaeròbic (en absència 

total d’oxigen) i mesofílic, s’obté un gas combustible anomenat biogàs que té un alt 

contingut de meta (CH4). 

 

Aquest gas és combustionat a través d’un motor de cogeneració que envia l’energia 

elèctrica a la xarxa. 

 

El layout d’una planta tipus de producció de biogàs seria: 

 

 
F1: Diagrama de procés 

(Font: Elaboració pròpia) 
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6.2 PROCÉS DE CODIGESTIÓ ANAERÒBICA. 

El procés de codigestió anaeròbica ve donat per l’existència de microorganismes que 

fan possible les reaccions necessàries per la producció de biogàs.  El 

microorganismes utilitzen la matèria orgànica per la seva alimentació i creixement. 

Però els bacteris del tipus anaeròbic utilitzen poca matèria orgànica i tenen un velocitat 

de creixement molt lenta. L’energia que no utilitzen és la que es transforma en biogàs i 

residu final. 

Encara que no es objecte d’aquest treball la cinemàtica de les reaccions químiques 

que es desenvolupen, si però que cal saber que aquestes es produeixen en un 

equilibri molt fràgil que s’ha de cuidar ja que sinó la planta deixa de funcionar. Per tant 

cal tenir present que s’han de controlar els següents paràmetres: 

 

Temperatura: la digestió anaeròbica es pot realitzar en tres franges de temperatura: 

a) Temperatura ambient 20 ºC (psicròfila) 

b) Temperatura entorn els 35 ºC (mesòfila) 

c) Temperatura entorn els 55 ºC (termòfila) 

A mesura que puja la temperatura augmenta la velocitat de procés, però també 

augmenta la inestabilitat i les dificultats de control de la mateixa reacció. 

La planta estarà dissenyada per treballar a una temperatura de 35 ºC. 

 

Agitació: els bacteris es troben en suspensió així que cal mantenir un grau d’agitació 

moderat però no massa violent per la trencar els agregats de bacteris. 

 

Temps de retenció (TRH): és el temps que el material orgànic es troba en procés. 

Aquest temps s’ha de controlar ja que a mesura que augmenta el temps de retenció 

augmenta la matèria orgànica eliminada però las producció de biogàs és molt alta en 

curts períodes de temps.  

 

Velocitat de càrrega orgànica (VCO): és la quantitat de matèria orgànica que entra al 

digestor per dia i metre cúbic de digestor. 
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6.3 RESIDUS ORGÀNICS D’APLICACIÓ. 

Els residus orgànics que poden ser d’aplicació en la planta i el seu origen de 
generació, sense ser voler ser una llista exhaustiva, podrien ser els següents: 
 

Material Origen 

Restes de cereals Industria agropecuària 

Llots de depuradora Industria agroalimentària 

Llots de depuradora cervesa Industria agroalimentària 

Sèrum làctic Industria agroalimentària 

Malta de Café Industria agroalimentària 

Olivada seca Industria agroalimentària 

Restes escorxador ( cat. 3 < 12 mm) Industria agroalimentària 

Restes de fruita Industria agroalimentària 

Glicerina Extern 

T1: Llistat de residus orgànics d’aplicació 
(Font: Elaboració pròpia) 

6.4 AVANTATGES I INCONVENIENTS D’UNA PLANTA DE BIOGÀS. 

 
T2: Avantatges i inconvenients planta biogàs 

(Font: Col·lecció Quadern Pràctic n.1) 
 

 

Avantatges Inconvenients 

Producció energia renovable 
(biogàs). Despeses d’inversió elevades. 

Gestió dels residus orgànics. Despeses de manteniment elevades. 
Destrucció dels agents infecciosos 
existents. Temps de tractament elevats. 

Redueix les males olors. No s’elimina el nitrogen. 

Redueix les emissions d’efecte 
hivernacle. 

Problemes en el procés generació de 
biogàs degut a agents tòxics o 
inhibidors. 

Produeix residus mes òptims per 
aplicar al sòl.  

Facilita tractaments posteriors dels 
residus.  



 

 

Disseny d’una planta de producció de biogàs mitjançant un digestor anaeròbic per la producció d’electricitat                  .  

M19 

 

7 CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY. 

7.1 DESCRIPCIÓ GENERAL. 

La parcel·la on s’ubicarà la planta esta ubicada en el terme Municipal de Calders, 

província de Barcelona. 

 

La parcel·la té una superfície total de 65.345 m2 però per l’activitat a desenvolupar 

només es farà servir un total de 12.887 m2, el 20% aproximadament de la finca actual. 

 

En l’actualitat aquesta parcel·la esta destinada a cultiu de cereals.  

  

La ubicació on volem situar la planta esta a una cota de 317m sent el seu relleu 

bastant pla seguint aquesta cota. La parcel·la es troba uns 4 o 5 metres per sota de la 

cota del camí que porta fins la finca. 

 

La seva forma es aproximadament triangular. 

 

Aquesta desnivell serà aprofitat per integrar dins del paisatge la planta. 

Coordenades UTM 
Coordenades X 269.530 

Coordenades Y 4.611.467 

 

7.2 CLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA DEL TERRENY. 

La parcel·la on es projecta la planta esta classificada com: 

 

Classificació urbanística del sol: Sol no urbanitzable 

Qualificació: Zona agrícola 

 

S’annexa fitxa del SIGPAC del terreny en l’annex de la memòria.  
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8 L’ACTIVITAT. 

8.1 DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’ACTIVITAT. 

L’activitat es planteja com una instal·lació de valorització energètica de residus 

orgànics provinents de la industria agroalimentària, agroramadera i altres residus. 

 

El procés consisteix primerament en la recepció i disposició dels residus en dipòsits 

especialment dissenyats.  

 

Des de aquest dipòsits s’efectua la dosificació cap als digestors segons les necessitats 

mitjançant bombes submergibles d’impuls, evitant la circulació aèria dels materials i la 

propagació d’olors. 

 

Una vegada en els digestors, el material es mante agitat en tot moment i en condicions 

controlades perquè el procés macrobiòtic degradi la major part de la matèria orgànica 

continguda alliberant biogàs amb un alt contingut de meta (entre el 50% - 70%).   

  

El biogàs és la font energètica d’un motor de cogeneració que genera amb la seva 

combustió energia elèctrica i calorífica. Per una altre banda, el producte resultant una 

vegada finalitzada la digestió és un material estabilitzat i d’unes característiques 

agronòmiques aptes per la seva disposició agrícola com a fertilitzant. 

 

8.2 CLASSIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT. 

(S/ Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats ( PACA )): 

 

Annex - Impacte ambiental Descripció 

Annex III 1.1. Instal·lacions per a la combustió, amb una 
potència tèrmica de combustió inferior a 2 MW. 

Annex II 
10.7. Instal·lacions per a la valorització de residus no 
perillosos amb una capacitat de fins a 100.000 tones 
per any. 

Annex II 10.9. Instal·lacions per al tractament de dejeccions 
ramaderes líquides (purins). 
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8.3 SUPERFICIES DE LA PLANTA. 

SUPERFÍCIES 

DESCRIPCIÓ SUPERFÍCIE ÚTIL 

DIGESTOR PRIMARI 615,75 

DIGESTOR SECUNDARI 615,75 

DIGESTOR (PREVISIÓ AMPLIACIÓ) 615,75 

DIPÒSIT D’AIGUA 78,53 

TANC RECEPTOR PURINS 78,53 

TANC SÒLIDS 78,53 

ALIMENTADORS DE SÒLIDS 32,00 

PASTEURITZADOR 12,25 

PICADORA 360,00 

ZONA DE RECEPCIÓ SÒLIDS 89,76 

BASCULA 162,00 

OFICINES 17,41 

CENTRE DE TRANSFORMACIÓ 109,98 

TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL 2866,24 m2 

TOTAL SUPERFÍCIE PARCEL·LA 12.887,03 m2 
 

T3: Superficies planta de biogàs 
(Font: Elaboració pròpia) 
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9 PLANTA DE PRODUCCIÓ DE BIOGÀS. 

9.1 CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE DISSENY DE LA PLANTA. 

La planta de producció de biogàs per el seu aprofitament en un equip de cogeneració 

per la producció d’electricitat ha estat dissenyada i té les següents característiques: 

 

Cabal de tractament 3.456 m3/per digestió 

Velocitat de càrrega orgànica 3 kg SV/m2·dia 

Temps de retenció hidràulica 25 dies 

Volum útil del digestor 3.456 m3 

Volum total del digestor 6.900 m3 

Producció volumetria del biogàs 4.224 m3/dia 

Producció total de biogàs 1.541.760 m3/any 

Potencia elèctrica instal·lada 405 kW/h 

  

PRODUCCIÓ ENERGIA Producció
Bruta Autoconsums Producció 

Neta 
Temps de funcionament anual previst 8.000 hores / any 

Energia elèctrica 3.240 MW/any 10% 2.916 MW/any 

Energia tèrmica 1.736 MW/any 10% 1.562 MW/any 
T4: Característiques general de la planta 

(Font: Elaboració pròpia) 
 

Els càlculs efectuats pel dimensionament de la planta s’han realitzar amb una fulla 

d’excel que es troba annexa a aquesta memòria en el seu annex I. 

 

La planta esta prevista per una possible ampliació amb un altre digestor en el cas es 

volguí ampliar al doble la planta posteriorment en el temps.  
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9.2 DIPÒSITS DE MAGATZEMATGE. 

Pel emmagatzematge dels residus a tractar s’ha previst dues formes diferents 

depenent del residu a tractar i del seu estat natural. 

Hi ha dos tipus de emmagatzematges: 

- El purins, degut a la seva forma líquida s’ha plantejat un dipòsit circular 

construït de formigó i tancat amb una lona elàstica igual com si fos un digestor. 

- Els altres residus sòlids s’emmagatzemen en una basa rectangular també 

construïda de formigó i tapada amb una lona impermeable per evitar l’entrada 

d’aigua als residus degut a la pluja. 

El residu a digerir pel digestor entra mitjançant una xarxa de conductes impulsats per 

unes bombes, per aquest motiu la mescla ha de presentar un nivell mínim de fluïdesa, 

per això la planta esta equipada amb un sistema de trituració de sòlids i un dipòsit 

d’aigua per poder controlar la fluïdesa de la mescla introduïda dins del digestor.      

9.3 DIGESTOR. 

El digestor és la part més importat de la instal·lació. Bàsicament és un recipient tancat, 

hermètic i amb un volum de disseny capaç de emmagatzemar la massa a digerir 

durant tot el seu procés i el biogàs produït. 

 

El digestor projectat per la planta és del tipus de mescla completa, té una forma 

circular i un sistema d’agitador que permet homogeneïtzar el material sòlid  i evitar que 

els sòlids es sedimentin i s’acumulin al fons. Igualment el digestor esta dotat d’un 

sistema de purga al fons per extreure el poc sòlid que es pugui sedimentar al fons del 

digestor i que el agitador no pugui homogeneïtzar. 

 

L’agitador dissenyat és del tipus mecànic accionat amb un motor elèctric col·locat en el 

mateix eix de l’agitador i situat a l’exterior del digestor per el seu fàcil manteniment. 

 

El digestor es construirà de formigó armat i l’interior estarà impermeabilitzat amb 

resines per evitar les pèrdues pels porus del formigó. 
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Per la part exterior es col·locarà l’aïllament tèrmic mitjançant poliuretà expandit 

projectat i amb un gruix de 10 cm, permeten l’estabilitat tèrmica de la instal·lació i la 

disminució de pèrdues d’energia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F2: Digestor 
(Font: Planta Cassa de la Selva) 

9.4 GASÒMETRE. 

El gasòmetre és un volum de gas que serveix per cobrir les necessitats de gas en el 

desfasaments entre la producció d’aquest i el seu consum. 

Bàsicament és un recipient on s’emmagatzema un “pulmó” de gas per poder regular 

perfectament les fluctuacions en el consum i producció del biogàs. 

 

En el nostre cas la coberta del digestor ja funciona com a gasòmetre. 

 

El material utilitzat per la fabricació de la coberta del digestor serà un PVC o EPDM. 
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9.5 TRACTAMENT DEL BIOGÀS. 

El biogàs produït en els digestors s’ha de tractar abans de ser injectar en l’equip de 

cogeneració ja que té un alt grau de humitat i de sulfur hidrogen (H2S). En la nostre 

planta per tractar el biogàs i eliminar aquests dos elements s’ha instal·laran els 

següents dispositius: 

 S’instal·laran purgadors en la part mes baixa de les conduccions de la xarxa 

de biogàs per tal extreure l’aigua de la humitat acumulada. 

 Per eliminar el sulfur hidrogen s’instal·la un reactor en el mateix circuït del 

biogàs i per un procés biològic de transformació de sulfur a sofre eliminem el 

sulfur de hidrogen.   

9.6 VÀLVULA DE SEGURETAT I TORXA. 

Per seguretat i poder eliminar el biogàs en cas de producció màxima on superi la 

capacitat de emmagatzematge s’instal·la en els digestors una vàlvula de seguretat i 

una torxa per cremar el biogàs excedent de la planta. 

 

La vàlvula de seguretat consisteix en un ramal de la conducció del biogàs submergit 

en un dipòsit d’aigua calefactat per evitat la congelació de l’aigua. La columna d’aigua 

que hi ha entre la conducció del biogàs i el dipòsit és la pressió màxima de treball, 

quan la pressió del biogàs es superior a aquesta columna d’aigua el biogàs comença a 

sortir per la conducció produït bombolles en l’aigua i anant a parar a la torxa on es 

cremat.      

9.7 COGENERACIÓ. 

Per la producció elèctrica mitjançant el biogàs produït s’instal·la un equip de 

cogeneració. Aquest equip el que fa és cremat en un motor de combustió interna el 

biogàs per fer anar un alternador i produït electricitat.  

 

La calor generada pel motor i la que surt de la xemeneia d ela combustió es aprofitada 

com a energia tèrmica per escalfar i mantenir la temperatura del digestor. Aquesta 

energia també es farà servir per la calefacció de l’edifici de control. 
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L’equip de cogeneració estarà situat dins d’una caseta amb un aïllament acústic 

suficient per evitar la contaminació acústica.     

 

La caseta es col·locarà a una distància el més a prop possible del centres de 

transformació. 

 

Les característiques de l’equip de cogeneració instal·lat són:  

 

MARCA Guascor 

MODEL SFGLD 240 

COMBUSTIBLE Biogàs 

POTÈNCIA ELÈCTRICA 405 kW/h 

VOLTATGE SORTIDA 400 V 

FREQÜÈNCIA SORTIDA 50 Hz 

POTÈNCIA TÈRMICA 217 kW/h 

CONSUM 176 m3/h 
 

T5: Característiques motor cogeneració 
(Font: Fabricant equip) 
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F3: Planta de cogeneració amb biogàs 
(Font: Internet) 

 

 

F4: Motor cogeneració 
(Font: Web fabricant) 
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9.8 CENTRE DE TRANSFORMACIÓ. 

La planta està equipada amb dos centres de transformació. 

 

Un centre de transformació per passar de baixa tensió a alta tensió  i poder evacuar 

l’energia elèctrica produïda a la xarxa general. S’ha previst en aquest cas un centre de 

transformació de 1.000 kVA preveient l’ampliació de la planta en un futur al doble de 

l’actual. 

 

L’altre centre de transformació serà per donar servei a la planta en els seus consums 

propis d’electricitat. 

 

D’aquesta manera en períodes de manteniment o avaries la planta pot funcionar 

independentment estigui o no produint energia.  

 

A més d’aquesta forma és molt senzill saber quina es l’energia produïda per la planta 

independent ment de la consumida per ella mateixa.  

  

Els equip de transformació inclouran ell conjunt de cel·les de 25kV on s’hi inclouen 

l’entrada de línia, unió de barres i mesura de sincronisme, protecció de la 

interconnexió, mesura i protecció del transformador, romandran en una caseta 

prefabricada dimensions 7,2 x 3 x 3,76 metres i estan agrupats a l’entrada de la 

parcel·la amb accés des del camí per la companyia subministradora d’energia. 
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10 PROCÉS CONSTRUCTIU DE LA PLANTA. 

10.1 MOVIMENT DE TERRES. 

Primer de tot cal fer el desbroçament del terreny retirant de la finca els arbres i plantes 

existents en l’actualitat i qualsevol altre material existent, amb la maquinària idònia, 

així com la excavació de la capa superior del terreny per deixar-lo a la cota prevista en 

els plànols. 
 

Una vegada realitzada la neteja de la finca caldrà procedir a fer un replanteig de la 

planta amb l’ajuda d’un topògraf, marcant els límits de la intervenció, la cota de treball 

final i els fonaments a fer. 

 

Totes les terres extretes d’aquest moviment de terres seran seleccionades i 

dipositades a tot el perímetre de la finca per la realització final d’un talús perimetral per 

minimitzar l’impacta visual de la planta. 

 

La cota final d’excavació, la forma i dimensió del talús perimetral es troba especificat 

en els plànols.       

10.2 FONAMENTS DIGESTORS I ALTRES. 

Els fonaments a realitzar són: 

 Fonaments dipòsits d’emmagatzematge.  

 Fonaments dels digestors 

 Fonaments caseta de control 

 Fonaments sala del equip de cogeneració. 

 Fonaments de la bascula. 

En la realització dels fonaments caldrà tenir en compte que les rases caldrà que 

estiguin netes de restes de terres i les dimensions siguin les marcades en els plànols 

corresponents.  

 

La ferrada a col·locar esta definida en els plànols corresponents. Abans de procedir a 

cap formigonat caldrà tenir el vist – i – plau de la Direcció Facultativa de l’obra. 
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10.3 CONSTRUCCIÓ DIGESTORS. 

Els digestors estaran construïts de formigó armat. Les fases de la seva construcció 

són: 

 Primer, es realitzarà la base del digestor. Caldrà inicialment realitzar la 

fonamentació de la llosa de cimentació començant per la retirada de les terres i 

la seva explanació. Caldrà assegurar una tensió mínima de terreny de 2 

kg/cm2.  

 Segon, es col·locaran 10 cm de formigó de neteja abans de col·locar tota la 

ferralla segons els plànols estructurals. 

 Tercer, es col·locarà tota la ferralla de la base del digestor. 

 Quart, es procedirà a formigonar amb el vist – i – plau de la Direcció d’Obra. 

 Cinquè, es procedirà al encofrat de les parets del digestor i la col·locació de la 

ferralla.   

 Sisè, es procedirà a formigonar amb el vist – i – plau de la Direcció d’Obra. 

 Setè, es procedirà a la impermeabilització del digestor per la seva part interior 

amb resines sintètiques. 

 Vuitè, aïllament del digestor per la part exterior amb poliuretà expandit projectat 

i amb un gruix de 10 cm. 

 Novè, col·locació de la xapa perimetral metàl·lica de protecció del digestor. 

 Desè, col·locació final de les instal·lacions i lona del digestor. (sistema de 

agitació de tipus mecànic, escala exterior, sistema de calefacció....) 

Totes les característiques constructives i els materials estan determinats en els plànols 

constructius. 

 

El càlculs de les dimensions de les parets del digestor i l’armat han estat realitzats 

seguint mètode descrit en el llibre de Pedro Jimenez Montoya – Álvaro Garcia 

Meseguer – Francisco Morán Cabré Hormigón Armada 14º Edició.   

Els càlculs efectuats es troben annexes a aquesta memòria en el seu annex I.  
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10.4 CONSTRUCCIÓ DIPÒSITS DE MAGATZEMATGE. 

La construcció dels dipòsits de emmagatzematge segueixen pràcticament les mateixes 

pautes que els digestors, ja que també estaran construïts de formigó armat i segueixen 

la mateixa filosofia. Les fases de la seva construcció són: 

 Primer, es realitzarà la base del dipòsit. Caldrà inicialment realitzar la 

fonamentació de la llosa de cimentació començant per la retirada de les terres i 

la seva explanació. Caldrà assegurar una tensió mínima de terreny de 2 

kg/cm2.  

 Segon, es col·locaran 10 cm de formigó de neteja abans de col·locar tota la 

ferralla segons els plànols estructurals. 

 Tercer, es col·locarà tota la ferralla de la base del digestor. 

 Quart, es procedirà a formigonar amb el vist – i – plau de la Direcció d’Obra. 

 Cinquè, es procedirà al encofrat de les parets del digestor i la col·locació de la 

ferralla.   

 Sisè, es procedirà a formigonar amb el vist – i – plau de la Direcció d’Obra. 

 Setè, es procedirà a la impermeabilització del dipòsit per la seva part interior 

amb resines sintètiques. 

 Vuitè, col·locació final de les instal·lacions i lona del digestor. (sistema de 

mesura de volum, escala exterior, ...) 

Totes les característiques constructives i els materials estan determinats en els plànols 

constructius. 

 

El càlculs de les dimensions de les parets del digestor i l’armat han estat realitzats 

seguint mètode descrit en el llibre de Pedro Jimenez Montoya – Álvaro Garcia 

Meseguer – Francisco Morán Cabré Hormigón Armada 14º Edició.   

 

Els càlculs efectuats es troben annexes a aquesta memòria en el seu annex I.  
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10.5 CONSTRUCCIÓ EDIFICI DE CONTROL I OFICINES. 

Per la construcció de l’edifici d’oficines caldrà seguir el següent ordre: 

1. Preparació del terreny i excavació de les rases de fonamentació. 

2. Col·locació de la ferralla i formigonat de la fonamentació. 

3. Construcció de les parets i pilars de les oficines. 

4. Tancament i col·locació de la teulada de les oficines. 

5. Construcció dels embans interiors, terra i finestres. 

6. Instal·lacions finals d’electricitat, aigua sanitària i sanejament. 

Les característiques constructives estan definides en els plànols corresponents. 

 

L’estructura i els fonaments del edifici de control i oficines han estat calculades amb 

l’ajuda del programa de càlcul estructural CYPE.  Els resultats dels càlculs efectuats es 

troben annexats a aquesta memòria en el seu annex I de càlculs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F5: Disseny d’Estructura 
(Font: Elaboració Pròpia) 
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10.6 PAVIMENT I URBANITZACIÓ EXTERIOR. 

El paviment exterior serà d’aglomerat asfàltic i la tanca exterior serà amb muret de 

0,50 m i malla fixa electrosoldada fins a una alçada de 2,00 m formant l’esglaonat que 

obliga el desnivell. 

 

La separació amb la parcel·la veïna es farà amb una tanca convencional. 

 

El tancament perimetral de la parcel·la es farà amb un muret armat de 25 cm de gruix i 

50 cm d’alt i una tanca metàl·lica fins a 2,00 m. 

10.7 INSTAL·LACIONS. 

10.7.1 ELECTRICITAT. 

Per l’execució de la instal·lació elèctrica serà necessari la elaboració d’un projecte 

tècnic elaborat per un tècnic competent seguin el Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió i de les Instruccions Tècniques Complementàries i el Reglament Alta Tensió.  

10.7.2 GAS. 

Per l’execució de la instal·lació receptora de gas serà necessari la elaboració d’un 

projecte tècnic elaborat per un tècnic competent seguin el Reglament tècnic de 

distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions 

complementaries. 

10.7.3 VÀLVULA DE SEGURETAT I TORXA. 

Les vàlvules de seguretat i la torxa seran instal·lades segons les prescripcions 

tècniques del fabricant i amb personal qualificat per la seva instal·lació. 

10.7.4 EQUIP DE COGENERACIÓ. 

L’equip de cogeneració serà instal·lat segons les prescripcions tècniques del fabricant i 

amb personal qualificat per la seva instal·lació. 

 

Aquest equip anirà dins d’una caseta insonoritzada. 
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10.7.5 PROTECCIONS CONTRA INCENDIS. 

Les instal·lacions de protecció contra incendis dissenyades en el projecte són les 

mínimes necessàries per la protecció adequada de la instal·lació i que estableix el 

Reglament de Seguretat contra Incendis en establiments Industrials. 

 

Les instal·lacions de protecció contra incendis que disposa la planta són: 

 

 EN PROJECTE 

Detecció automàtica d’incendis SI 

Sistema manual d’alarma SI 

Sistema de comunicació d’alarma SI 

Xarxa d’aigua contra incendis SI 

Hidrants exteriors (*) SI 

Extintors SI 

Boques d’Incendi Equipades (BIE’s) SI 

Columna seca No aplica 

Ruixadors d’aigua No aplica 
T6: Equips contra incendis 

(Font: Elaboració pròpia) 
 

 

 

 

(*) Nota: En aplicació de l’article 1 del Decret 241/1994, sobre condicionats urbanístics i de protecció 

contra incendis als edificis, en l’emplaçament de l’activitat existeix un hidrant emplaçat en la via pública a 

una distància inferior a 100 m. 
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10.8 PLANIFICACIÓ DE LA EXECUCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ. 

Per la Planificació de l’obra s’ha utilitzat el programa Microsoft Project 2010, creant en 

el diagrama les següents tasques resum i dintre de cada una d’elles les corresponents 

tasques: 

 Moviments de terres. 

 Fonamentacions. 

 Tancaments Oficines. 

 Instal·lacions. 

 Urbanització Parcel·la. 

 Calibratge i posta en marxa de la planta. 

 Acabats.  

En l’annex corresponent a aquesta memòria es troba el diagrama de planificació 

corresponent a aquesta obra.  

10.9 TERMINI D’EXECUCIÓ. 

La durada de les obres es preveu que sigui de 6 mesos. 
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11 CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS (DECRET 375/88) 

11.1 JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

Es defineixen els controls de qualitat a realitzar per a la correcta execució de l’obra 

especificats a les normes de compliment obligat, i en qualsevol cas tots aquells que 

consideri precisos per a la seva finalitat, podent en conseqüència establir criteris 

especials de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels 

lots o el nombre d’assaigs i proves preceptius i ordenant assaigs complementaris o 

l’aplicació de criteris particulars, els quals seran acceptats pel promotor, el constructor i 

la Direcció Facultativa. 

Aniran a càrrec del promotor / propietari les despeses del assaigs, anàlisis i proves 

fetes per laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament en l’obra, 

restant obligat aquell a satisfer-les puntualment en el moment en què es produeixi el 

seu acreditament. 

El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció 

Facultativa en el termini màxim de 15 dies des del moment que es van encarregar. A 

tal efecte el promotor / propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a 

complir amb les obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir el compliment 

puntual dels laboratoris i d’altres persones contractades a l’efecte. 

El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels 

resultats serà del risc exclusiu del promotor / propietari, i en cap cas imputable a la 

Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o part del treballs 

d’execució si considera que la seva realització, sense disposar de les actes de 

resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra executada. 

La Contracta resta obligada a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades 

en compliment del programa de control de qualitat, restant facultat el propietari per 

rescindir el contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós comunicat per la 

Direcció Facultativa. 

La Contracta verificarà que els Digestors no tenen fuites, realitzant una prova 

hidráulica d’estanqueïtat tot omplint-los d’aigua. 

 

S’aniran omplint els dipòsits en diferents etapes i s’anirà verificant fins al més mínim 

indici que no hi ha pèrdues produïdes per fuites, assegurant així que el contingut dels 

mateixos no sortirà en cap cas cap a l’exterior. 
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11.2 AIGUA PER PASTAR 

L’aigua que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó haurà d’estar sancionada per la 

pràctica i complirà les condicions indicades a l’article 27 de la “Instrucción de Hormigón 

Estructural” (EHE). En cas de dubte, es realitzarà el control de recepció i els assaigs 

pertinents, segons que s’indica a l’article 81.2 de l’EHE. 

 

En cas que no quedi expressament indicat, el tècnic responsable de l’obra establirà el 

nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

11.2.1 CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

11.2.1.1 Documentals 

Es justificarà, per part del constructor, que l’aigua utilitzada compleix les condicions 

exigides en els articles 27 i 81.2 de l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori), o bé 

justificarà especialment que no altera perjudicialment les propietats exigides al formigó, 

ni a curt ni a llarg termini, segons que s’indica a l’article 81.2 de l’EHE. 

11.2.1.2 Assaigs de laboratori 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 

següents en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i 

els criteris d’acceptació indicats als articles 27 i 81.2.3 de l’EHE: 

 Determinació del pH (UNE 7234/71) 

 Determinació de substàncies dissoltes (UNE 7130/58) 

 Determinació del contingut total de sulfats (UNE 7131/58) 

 Determinació del Ió-clor (UNE 7178/60) 

 Determinació d’hidrats de carboni (UNE 7132/58) 

 Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235/71) 

La presa de mostres es farà segons UNE 7236/71 

11.3 ÀRID PER ELABORAR FORMIGÓ 

L’àrid que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó complirà les condicions indicades a 

l’article 28 de l’EHE i tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec 

de condicions, pressupost i plànols. És a dir: 
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 Mida mínima i màxima de l’àrid (EHE, art. 28.2): 16 mm per sostres i 20 mm 

resta. 

Quan no hi hagi experiència prèvia d’ús es realitzaran assaigs d’identificació, segons 

que s’indica a l’article 28.1 de l’EHE i els corresponents a les condicions físico-

químiques, físic -mecàniques i granulomètriques especificats a l’article 28.3 de l’EHE. 

Esta prohibida utilització d’àrids que continguin sulfurs oxidables. 

Els àrids es transportaran i emmagatzemaran de manera que s’eviti la seva segregació 

i contaminació, i hauran de mantindré les seves característiques granulomètriques fins 

la seva incorporació a la mescla. 

Cada procedència diferent serà considerada com a lot independent. 

En cas que no quedi expressament indicat, el tècnic responsable de l’obra establirà el 

nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 

11.3.1 CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

11.3.1.1 Documentals 

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

comprovació de l’albarà. Cada càrrega d’àrid anirà acompanyada d’un full de 

subministrament que estarà sempre a disposició de la Direcció d’Obra i en el que 

figuraran, com a mínim, les dades especificades a l’article 28.4 de l’EHE. 

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

exigides en l’article 28 de l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori o experiència prèvia) 

o bé justificarà explícitament que no altera especialment les propietats exigibles al 

formigó, ni a curt ni a llarg termini, segons que s’indica a l’article 81.3.3 de l’EHE. 

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

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

 
11.3.1.2 Operatius 

 
Es realitzarà la presa de mostres necessàries per a possibles comprovacions 

posteriors. 
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11.3.1.3 Assaigs de laboratori 

 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 

següents, en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer 

parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segons: 

 Estabilitat d’escòries siderúrgiques () (EHE, art. 28.1) 

 Mida màxima/mínima de l’àrid (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 

 Contingut de fins (UNE 933-2/96) (EHE, art. 28.3.3) 

 Coeficient de forma en graves (UNE 7238/71) (EHE, art. 28.3.3) 

 Índex d’àrids laminars en graves (UNE 933-3/97) (EHE, art. 28.3.3) 

 Compostos totals de sofre (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 

 Sulfats solubles en àcids (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 

 Contingut de clorurs (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 

 Terrossos d’argila (UNE 7133/58) (EHE, art. 28.3.1) 

 Partícules toves (UNE 7134/58) (EHE, art. 28.3.1) 

 Partícules de baix pes específic (UNE 7244/71) (EHE, art. 28.3.1) 

 Contingut de matèria orgànica en sorres (UNE EN 1744-1/99) ( EHE, art. 

28.3.1) 

 Equivalent de sorra EAV (UNE 83131/90) (EHE, art. 28.3.1) 

 Reactivitat amb els àlcalis del ciment (UNE 146507/99 EX i UNE 146508/99 

EX) (EHE, art. 28.3.1) 

 Coeficient de friabilitat en sorres (UNE EN 1097-1/97) (EHE, art. 28.3.2) 

 Resistència al desgast en graves (UNE EN 1097-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 

 Absorció d’aigua en sorres (UNE 83133/90) (EHE, art. 28.3.2) 

 Absorció d’aigua en graves (UNE 83134/90) (EHE, art. 28.3.2) 

 Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE EN 1367-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 

11.4 CIMENT PER ELABORAR FORMIGÓ 

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

s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb 

els criteris indicats en la “Instrucción para la recepción de cementos” (RC-03) i 

complirà les condicions indicades a l’article 26 de l’EHE. Es a dir: 
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 Tipus de ciment (RC-03, taula 4.1.1): CEM 1 

 Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 

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

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

 

Criteris de definició de remesa, lot i mostra (RC-03, art. 11 o a definir pel tècnic): A 

determinar pel Director d'Execució de l'obra En cas que no quedi expressament 

indicat, el tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència 

necessaris per realitzar els controls següents: 

 

11.4.1 CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

11.4.1.1 Documentals 

Es comprovarà que el ciment disposa de la documentació que acredita que està 

fabricat i comercialitzat de manera legal. 

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

comprovació de l’albarà i la documentació annexa, els quals contindran totes les dades 

indicades en l’article 11.2 de la RC-03. 

11.4.1.2 Operatius 

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

segons l’article 26.2 de l’EHE. 

Es comprovarà, per a cada partida, que la forma de subministrament s’ajusti a les 

indicacions de l’article 26.2 de l’EHE i de l’article 8 de la RC-03. 

En cas de no disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat “CE”, abans 

de començar les feines de formigonat i sempre que variïn les condicions de 

subministrament, es realitzarà la presa de mostres corresponent als assaigs de 

recepció previstos a la RC-03 (art. 11.3), als previstos al Plec de Prescripcions 

Tècniques Particular i als necessaris per la determinació del contingut de clorurs (EHE, 

art. 81.1.2). En aquest cas, i com a mínim cada tres mesos d’obra, es comprovaran les 

següents especificacions: composició del ciment, principi i final d’adormiment, 

resistència a compressió i estabilitat de volum. 

En cas de disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat “CE”, els assaigs 

de recepció podran substituir-se per una còpia del corresponent certificat, segons 
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s’indica als articles 11.4 de la RC-03 i 81.1.2 de l’EHE. En aquest cas, la direcció 

d’obra pot, mitjançant comunicació escrita, dispensar de la realització dels assaigs 

previstos al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, de la determinació del 

contingut de clorurs i de les comprovacions trimestrals esmentades al paràgraf 

anterior, que seran substituïdes per la documentació d’identificació del ciment junt amb 

els resultats de l’autocontrol. (RC-03, art. 11.4; EHE, art. 81.1.2; Decret 375/88, annex 

1).  

Es realitzarà una presa de mostres preventiva, segons s’indica en els articles 81.1.2 de 

l’EHE i 11.3 de la RC-03. 

 
11.4.1.3 Assaigs de laboratori 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 

següents, en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i 

els criteris d’acceptació especificats per a cada tipus de ciment a la RC-03 i/o 

especificats en el segon parèntesi: 

 Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 

 Residu insoluble (UNE EN 196-2/96) 

 Contingut de sulfats (UNE EN 196-2/96) 

 Contingut de clorurs (UNE 80217/91) (EHE, art. 30.1) 

 Putzolanicitat (UNE EN 196-5/96) 

 Principi i final d’adormiment (UNE EN 196-3/96) 

 Estabilitat de volum (UNE EN 196-3/96) 

 Resistència a compressió (UNE EN 196-1/96) 

 Composició potencial del clinker (UNE 80304/86) 

 Calor d’hidratació (UNE 80118/86 EX) 

 Índex de blancor (UNE 80117/87 EX) 

 Alúmina (UNE 80217/91) 

 Àlcalis (UNE 80217/91) 

 Finor de molta (UNE 80122/91 o UNE 80108/86) 

 Pes específic (UNE 80103/86) 

 Superfície específica Blaine (UNE 80122/91) 

 Humitat (UNE 80220/85) 

 Òxid de calç lliure (UNE 80243/86) 

 Titani (UNE 80228/88 EX) 
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 Composició i especificacions dels ciments comuns (UNE 80301/96) 

 Composició i especificacions dels ciment resistents a sulfats i/o a l’aigua del 

mar (UNE 80303/96) 

 Composició i especificacions dels ciments blancs (UNE 80305/96) 

 Composició i especificacions del ciments de baix calor d’hidratació (UNE 

80306/96) 

 Composició i especificacions dels ciment per usos especials (UNE 80307/96) 

 Composició i especificacions dels ciments d’aluminat de calci (UNE 80310/96) 

 Fals adormiment (UNE 80114/96) (EHE, art. 26.2) 

11.5 ADDITIUS PER ELABORAR FORMIGÓ 

Els additius que s’utilitzaran en l’elaboració del formigó s’incorporaran en una 

proporció no superior al 5% del pes de ciment, segons l’article 29.1 de l’EHE i tindran 

les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i 

plànols. 

És a dir: 

 Tipus d’additiu: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 

 Proporció: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 

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

components químics que puguin produir o afavorir la corrosió de les armadures. 

En cas que no quedi expressament indicat, el tècnic responsable de l’obra establirà el 

nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

11.5.1 CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

11.5.1.1 Documentals 

Es controlarà, per a cada additiu diferent, la seva designació, segons s’indica a l’article 

29.1 de l’EHE. 

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

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

Es comprovarà el certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, per a 

cada additiu diferent agregat en les proporcions i condicions previstes, segons els 

articles 29.1 i 81.4 de l’EHE 



 

 

Disseny d’una planta de producció de biogàs mitjançant un digestor anaeròbic per la producció d’electricitat                  .  

M43 

 

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

químics que puguin afavorir la corrosió de les armadures, per a cada additiu diferent i 

segons l’article 81.4.2 de l’EHE. 

 
11.5.1.2 Operatius 

En cas de formigó fet a l’obra, es comprovarà l’etiquetat en cada subministrament, 

segons que s’indica en els articles 29.1 i 81.4 de l’EHE. 

Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions 

posteriors. 

 
11.5.1.3 Assaigs de laboratori 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 

següents, en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 

 Anàlisi infraroig (UNE EN 480-6/97) 

 Residu sec en additius líquids (UNE EN 480-8/97) 

 Pèrdua de massa en additius secs (UNE 83206/85) 

 Pèrdua per calcinació (UNE 83207/85) 

 Residu insoluble en aigua destil·lada (UNE 83208/85) 

 Contingut d’aigua no combinada (UNE 83209/86) 

 Contingut d’halogenurs totals (UNE 8210/88 EX) 

 Contingut de compostos de sofre (UNE 83211/87 EX) 

 Pes específic en additius líquids (UNE 83225/86) 

 Densitat aparent en additius sòlids (UNE 83226/86) 

 Determinació del pH (UNE 83227/86) 

 Determinació de la consistència mitjançant la taula de cops (UNE 83258/88 EX) 

 Determinació del contingut d’aire inclòs (UNE 83259/88 EX) 

La presa de mostres es farà segons UNE 83254/87 EX. 

 

En el cas d’haver d’efectuar assaigs sobre mostres de formigó, aquestes es 

prepararan segons la UNE 480-1/98. 
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11.6 ADDITIUS PER ELABORAR FORMIGÓ: CENTRES VOLANTS, FUM DE SÍLICE 

La utilització d’addiccions sols es podrà fer amb coneixement del sol·licitant del formigó 

i l’autorització expressa de la direcció de l’obra. En qualsevol cas es compliran les 

condicions indicades a l’article 29.2 de l’EHE. 

 Percentatge de cendres volants respecte el pes de ciment: A determinar pel 

Director d'Execució de l'obra  

 Percentatge de fum de sílice respecte el pes de ciment: A determinar pel 

Director d'Execució de l'obra 

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

tipus CEM I. A més, en estructures d’edificació, la quantitat de cendres volants no 

excedirà del 35% i la de fum de sílice del 10% del pes del ciment. 

 

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

accelerant la carbonatació si no es protegeix el formigó. 

 

Abans d’iniciar l’obra, i cada cop que es produeixi una modificació de les 

característiques de qualitat del producte, es realitzaran en un laboratori homologat els 

assaigs previstos a l’article 29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons es tracti de cendres 

volants o fum de sílice. La determinació de l’índex d’activitat resistent es farà amb 

ciment de la mateixa procedència que el previst per executar l’obra. 

 

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

determinarà per les cendres volants el contingut d’anhídrid sulfúric, la pèrdua al foc i la 

finor, i pel fum de sílice el contingut de clorurs i la pèrdua al foc. 

En cas que no quedi expressament indicat, el tècnic responsable de l’obra establirà el 

nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

11.6.1 CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

11.6.1.1 Documentals 

Es comprovarà el certificat de garantia, emès per un laboratori homologat, conforme 

l’addició no conté compostos químics que puguin afectar la durabilitat del formigó o 

afavorir la corrosió de les armadures, i a més compleix les especificacions de l’article 
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29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons es tracti de cendres volants o fum de sílice, d’acord 

amb les indicacions de l’article 81.4 de l’EHE. 

 
11.6.1.2 4.6.1.2. Operatius 

Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions 

posteriors. 

 
11.6.1.3 4.6.1.3. Assaigs de laboratori 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 

següents, en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i 

els criteris d’acceptació que consten als articles 29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons es 

tracti de cendres volants o fum de sílice: 

 Contingut d’anhídrid sulfúric (UNE EN 196-2/96) 

 Contingut de clorurs ( UNE 80217/91) 

 Contingut d’òxid de calç lliure (UNE EN 451-1/95) 

 Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 

 Finor (UNE EN 451-2/95) 

 Índex d’activitat resistent (UNE EN 196-1/96) 

 Expansió (UNE EN 196-3/96) 

 Contingut d’òxid de silici (UNE EN 196-2/96) 

11.7 FORMIGÓ FET A L’OBRA 

El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra serà elaborat “in situ”, complirà les 

condicions indicades a l’article 69.3 de l’EHE i tindrà les característiques que 

s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. 

Element a construir: Fonaments, Estructura 

Designació del formigó per propietats: HA-25/B/16/IIa, HA-25/B/20/I/ 

HA-35/B/20-IIA+QB amb ciment SR anticorrosió 

Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art. 39.2): HM, HA 

Resistència (EHE, art. 39.2): 20 per HM, 25 per HA 

Consistència (EHE, art. 30.6): tova (B) 

Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2): 16 per sostres, 20 resta 

Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2): I interior, IIa soterranis i fonaments, IIb exterior vist 
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Contingut mínim de ciment (EHE, art. 37.3.2): Per HA: Exposició I: 250, exposició IIa: 

275 i exposició IIb: 300 

Relació màxima aigua/ciment (EHE, art. 37.3.2): Exposició I: 250, exposició IIa: 

275 i exposició IIb: 300 

Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 

Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art. 15.3): 1,5 (especificat en 

els plànols d'estructura) 

Control estadístic de la qualitat (art 88 EHE): Normal (especificat en els plànols 

d'estructura) 

Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4): A determinar pel Director d'Execució d'Obra 

En cas que no quedi expressament indicat, el tècnic responsable de l’obra establirà el 

nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

11.7.1 CONTROLS PREVI A L’INICI DE L’OBRA 

En els casos previstos a l’article 37.3.2. (classes d’exposició III ó IV, o qualsevol classe 

específica d’exposició) i prèviament a l’inici de les operacions de formigonat caldrà 

comprovar el compliment de les especificacions relatives a la durabilitat del formigó, 

contingut mínim de ciment i relació màxima aigua/ciment, validant les dosificacions 

proposades. Aquesta comprovació es farà mitjançant l’assaig de penetració d’aigua 

sota pressió (UNE 83309/90 EX) segons s’especifica a l’article 85.2 i amb els criteris 

d’acceptació que consten a l’article 85.3. de l’EHE. 

 

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

formigó resultant de les dosificacions previstes compleix les condicions exigides en 

l’article 30 de l’EHE i en el plec de condicions, segons el que s’indica a l’article 68 de 

l’EHE. 

11.7.2 CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

11.7.2.1 Documentals 

Es comprovarà mitjançant les anotacions al llibre registre de fabricació del formigó que 

aquest s’ha fabricat segons les dosificacions previstes i prèviament acceptades per la 

direcció d’obra (EHE, art. 69.3). 
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11.7.2.2 Operatius 

 
Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en 

l’article 83 de l’EHE. 

 

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

criteri de divisió de lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de 

resistència a compressió a 7 i 28 dies. 
 

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

(d’acord amb l’UNE 83300/84). 

 

Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la 

seva col·locació en obra. 

 
11.7.2.3 Assaigs de laboratori 

 

Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, 

amb les indicacions de les normes referenciades entre parèntesi i amb els criteris de 

tolerància expressats en l’article 88 de l’EHE: 

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

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

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 

següents, amb la metodologia i els criteris d’acceptació referenciats entre parèntesi: 

 Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 

 Ió-clorur total (EHE, art. 30.1) 

 Densitat (UNE 83317/91) 

 Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 

 Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 85) 

11.8 FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 

El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra procedirà de central formigonera, 
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complirà les condicions indicades a l’article 69.2 de l’EHE i tindrà les característiques 

que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols.  

 

És a dir: (veure EHE, art. 69.2.8) 

 

Element a construir: Fonaments, Estructura 
 

Designació del formigó per propietats: HA-25/B/16/IIa, HA-25/B/20/I/ 

HA-35/B/20-IIa+Qb amb ciment SR anticorrosió 

Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art. 39.2): HM, HA 

Resistència (EHE, art. 39.2): 20 per HM, 25 per HA 

Consistència (EHE, art. 30.6): tova (B) 

Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2): 16 per sostres, 20 resta 

Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2): I interior, IIa soterranis i fonaments, IIb exterior vist 

Designació del formigó per dosificació: 

Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art. 39.2): HM, HA 

Consistència (EHE, art. 30.6): tova (B) 

Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2): 16 per sostres, 20 resta 

Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2): I interior, IIa soterranis i fonaments, IIb exterior. 

Contingut mínim de ciment (EHE, art. 37.3.2): Per HA: Exposició I: 250, 

exposició IIa: 275 i exposició IIb: 300 

Designació, classe resistent i característiques addicionals del ciment (RC-03, taula 

4.1.1): CEM I 

Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 

Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art. 15.3): 1,5 

Control estadístic de la qualitat (art 88 EHE): 

Criteri de divisió de lots EHE, art. 88.4 o determinar pel Director d'Execució d'Obra 

 

En cas que no quedi expressament indicat, el tècnic responsable de l’obra establirà el 

nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
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11.8.1 CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

11.8.1.1 Documentals 

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

comprovació de l’albarà, signat per persona física, el qual contindrà totes les dades 

indicades en l’article 69.2.9.1 de l’EHE. 

 

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

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

 
11.8.1.2 Operatius 

Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en 

l’article 83 de l’EHE. 

 

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

criteri de divisió de lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de 

resistència a compressió a 7 i 28 dies. 

 

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

(d’acord amb l’UNE 83300/84). 

 

En cas de formigons fabricats en una central que no disposi d’un distintiu oficialment 

reconegut o un certificat CC-EHE, es realitzaran els assaigs de recepció en obra dels 

components del formigó, segons que s’indica a l’article 81 de l’EHE. 

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

nombre d’amassaments a assajar per cada lot segons s’estableix a l’apartat 3 de 

l’annex al Decret 375/88. 

 

Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la 

seva col·locació en obra. 

 
11.8.1.3 Assaigs de laboratori 

Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, 

amb les indicacions de les normes referenciades entre parèntesi i amb els criteris de 

toleràncies expressats en l’article 88 de l’EHE: 
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 Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art. 88) 

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

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 

següents, amb la metodologia i els criteris d’acceptació referenciats entre parèntesi: 

 Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 

 Ió-clorur total (EHE, art. 30.1) 

 Densitat (UNE 83317/91) 

 Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 

 Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 85) 

11.9 RODONS D’ACER PER A FORMIGÓ 

Els rodons d’acer per armar que s’utilitzaran en l’obra compliran les condicions 

indicades a l’article 31 de l’EHE i tindran les característiques que s’especifiquen en la 

memòria, plec de condicions, pressupost i plànols:  

És a dir: 

Designació (EHE, art. 31): B500S per barres i B500T per malles electrosoldades 

Diàmetres: 4, 6, 8, 10, 12, 16 i 20 

Distintiu de qualitat (EHE, art. 31.5.1): A determinar pel Director d'Execució de l'obra 

Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 

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

del fabricant, firmat per una persona física (EHE, art. 90.1). 

Nivell de control (EHE, art. 90): Normal 

− Criteri de divisió de lots (EHE, art. 90.3 o a definir pel tècnic): A determinar pel 

Director d'Execució d'Obra. 

 

En cas que no quedi expressament indicat, el tècnic responsable de l’obra establirà el 

nombre, forma, freqüència i toleràncies necessaris per realitzar els controls següents: 

11.9.1 CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

11.9.1.1 Documentals 

Es controlarà, per cada subministrament diferent, la correspondència entre la 

comanda, l’albarà i allò especificat en el projecte. 
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En el cas d’acers certificats, aquells que disposen d’un distintiu oficialment reconegut o 

un certificat CC-EHE, es sol·licitarà per cada partida l’acreditació d’aquest distintiu i el 

certificat de garantia del fabricant (EHE, art. 31.5.1). 

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

corresponents, fets en un laboratori homologat, conforme compleixen les exigències 

establertes a l’EHE (EHE, art. 31.5.2). 

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

subministrador i tipus d’acer, el certificat específic d’adherència, segons que s’indica al 

article 31 de l’EHE. 

 
11.9.1.2 Operatius 

Es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 90.2 i 90.3 de 

l’EHE, amb l’objecte de verificar que la secció equivalent compleix les especificacions 

de l’article 31.1 de l’EHE. 

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

l’article 90.3 de l’EHE, amb l’objecte de verificar que les característiques dels resalts 

s’ajusten a les variacions consignades obligatòriament en el certificat específic 

d’adherència, segons que s’indica a l’article 31.2 de l’EHE (control normal). 

En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzaran les determinacions 

necessàries per lot, amb l’objecte de verificar el gravat de les marques d’identificació 

(tipus d’acer, país d’origen i marca del fabricant) segons que s’indica a l’article 31.2 de 

l’EHE. 

 

Es comprovarà l’absència d’esquerdes en les zones de doblegat i ganxos d’ancoratge, 

mitjançant inspecció visual (control a nivell reduït) o després de l’assaig de doblegat - 

desdoblegat segons s’indica a l’article 31.2 de l’EHE (control a nivell normal). 

 

En el cas d’existir unions per soldadura es comprovarà l’aptitud pel soldatge segons 

l’article 90.4 de l’EHE. 

 

Com a mínim dos cops al llarg de l’obra es determinarà el límit elàstic, la carrega de 

trencament i l’allargament en trencament en una proveta de cada diàmetre, tipus i 

subministrador d’acer, segons l’article 90.3 de l’EHE (control normal). 
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En el cas de les malles electrosoldades aquestes determinacions es faran sobre dos 

assaigs per cada diàmetre principal utilitzat, e inclouran l’assaig de resistència a 

l’arrencament del nus soldat (EHE, art. 90.3) (control normal). 

 

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

assaigs de comprovació. 

En el cas d’acers certificats, que disposin d’un distintiu oficialment reconegut o un 

certificat CC-EHE i sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà deixar 

d’assajar l’acer en les condicions que estableix l’apartat 2 de l’annex al Decret 375/88.  

 

Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva 

col·locació en obra. 

 
11.9.1.3 Assaigs de laboratori 

Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, 

amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació 

indicats en el segon: 

 Límit elàstic (UNE, 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 

 Càrrega de trencament (UNE EN 10025) (EHE, art. 90.5) 

 Allargament en trencament (UNE EN 10025) (EHE, art. 90.5) 

 Doblegat-desdoblegat (UNE 36068/94 i EHE, art. 31.2 i 31.3) (EHE, art. 90.5) 

 Resistència a l’arrencament del nus soldat (UNE 36462/80) (EHE, art. 90.5) 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 

següents en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer 

parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segon: 

 Soldatge (EHE, art. 90.4) (EHE, art. 90.5) 

 Adherència (UNE 36740/98) (EHE, art. 31.2) 

11.10 ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES 

L’acer que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que 

s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb 

els criteris indicats al CTE DB SE-A.  
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És a dir: 

Designació (DB SE-A, taula 4.1): S275JR 

Criteri de divisió de lots (DB SE-A): A determinar pel Director d'Execució de l'obra 

 

S’identificarà sempre als plànols el lot al qual pertany cada perfil utilitzat. 

En cas que no quedi expressament indicat, el tècnic responsable de l’obra establirà el 

nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 

11.10.1 CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

11.10.1.1 Documentals 

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

comprovació de l’albarà. 

Es controlarà la garantia del fabricant per a cada classe d’acer. 

 
11.10.1.2 Operatius 

Es comprovarà l’existència de la marca d’identificació.. 

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

indiquen les normes de qualitat. 

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

indiquen les normes de qualitat. 

 
11.10.1.3 Assaigs de laboratori 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 

següents, en laboratori homologat i amb les indicacions i criteris d’acceptació de les 

normes referenciades entre parèntesi: 

 Límit elàstic (UNE EN 10025) (DB SE-A, Taula 4.1) 

 Resistència a tracció (UNE ) (DB SE-A) 

 Allargament fins trencament (UNE) (DB SE-A) 

 Doblegat sobre mandrí (UNE) (DB SE-A) 

 Resiliència (UNE) (DB SE-A) 

 Estat de desoxidació (DB SE-A) 

 Contingut de carboni en colada i producte (UNE) (DB SE-A) 

 Contingut de fòsfor en colada i producte (UNE) (DB SE-A) 
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 Contingut de sofre en colada i producte (UNE) (DB SE-A) 

 Contingut de nitrògen en colada i producte (UNE) (DB SE-A) 

 Contingut de silici en colada i producte (UNE) (DB SE-A) 

 Contingut de manganès en colada i producte (UNE) (DB SE-A) 

 Duresa Brinell (UNE) (DB SE-A) 

11.11 MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL 

Els maons s’utilitzaran en l’execució de l’obra tindran les característiques que 

s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb 

els criteris indicats a la CTE DB SE-F i en el “Pliego General de Condiciones para la 

recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción” (RL-88) i que, en 

resum, són els següents: 

- Exposició: 

Classe (DB SE-F taula 3.1: interior, exterior, marí i altres): Interior i exterior 

Designació (DF SE-F taula 3.1: I, IIa, IIb, IIIa, IIIb, IIIc i IV): Interior I i exterior IIb 

- Peces: 

Classificació (DB SE-F taula 4.1: massisses, calades, alleugerides o foradades): 

Calades 

Designació (DB SE-F 4.1.1: nominals + un junt): català 30 x 15 x 10 cm, mètric 

25 x 12,5 x 10 cm 

Resistència compressió: 15 N/mm2 

- Morter: 

Tipus (DB SE-F 4.2.1: ordinari, prim o lleuger): Ordinari 

Especificació (DB SE-F 4.2.2): M7,5b o 1:1/2:4 (ciment, calç, sorra) 

- Fàbrica: 

Categoria (DB SE-F 4.6.1: A, B o C): C 

Resistència compressió (DB SE-F taula 4.4): 5 N/mm2 

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

88, identificant sempre el subministrament amb el seu destí a l’obra. 

 

En cas que no quedi expressament indicat, el tècnic responsable de l’obra establirà el 

nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
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11.11.1 CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

11.11.1.1 Documentals 

Es controlarà, per a cada subministrament diferent, la correspondència entre la 

comanda, l’albarà i allò especificat en el projecte, segons les indicacions de l’apartat 

5.2 de la RL-88. 

 

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

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

88. 

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

subministrador i tipus de maó, la certificació dels assaigs realitzats en laboratori, 

segons l’apartat 6.4 de la RL-88. 

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

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

 
11.11.1.2 Operatius 

Es verificarà la correspondència entre la mostra de contrast i la partida subministrada, 

segons l’apartat 6.4 de la RL-88. 

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

88. 

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

Es comprovarà la inexistència d’escrostonats per pinyol, segons l’apartat 4.3 de la RL-

88. 

 
11.11.1.3 Assaigs de laboratori 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 

següents en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer 

parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segon: 
 

− Dimensions i forma (UNE 67030/85) (RL-88, apt. 4.1) 

− Resistència a compressió (UNE 67026/84) (RL-88, apt. 7.2) 

− Eflorescència (UNE 67029/85) (RL-88, apt. 4.2) 

− Succió (UNE 67031/85) (RL-88, apt. 4.2) 

− Geladicitat (UNE 67028/84) (RL-88, apt. 4.2) 
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− Massa (RL-88, apt. 7.2) (RL-88, apt. 4.2) 

11.12  SISTEMES DE SOSTRES PREFABRICATS 

Els sistemes de sostres (biguetes i peces d’entrebigat) que s’utilitzaran en l’execució 

de l’obra tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de 

condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats a la “Instrucción para 

el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón armado o 

pretensado” (EF-96) i “Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE).  

És a dir: 

 

 

 

 

 

Per les biguetes: 

Tipus (armada, pretesada, ...): Biguetes pretensades autoportants i/o 

semirresistents. 

 

Per les peces d’entrebigat: 

Tipus (resistent o no): Resistent o no 

Material (ceràmic, morter de ciment, ...): Ceràmic, morter de ciment, ... 

Pel conjunt del sistema: 

Gruix capa de compressió(cm).Art 4.1 EF-96: 4-5 cm 

Distintiu de qualitat: A determinar pel Director d'Execució de l'obra. 

Coeficient de majoració de càrregues emprat en el càlcul (EF-96, art. 6.1 i EHE, art. 

12): 1,6 

En cas que no quedi expressament indicat, el tècnic responsable de l’obra establirà el 

nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

11.12.1 CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

11.12.1.1 Documentals 

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

comprovació de l’albarà. 
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Es comprovarà, per a cada sistema de sostre, l’autorització d’ús, segons s’indica a 

l’article 10.1 de l’EF-96. 

Es sol·licitarà, per a cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant 

garantint les característiques especificades a l’autorització d’ús, segons que s’indica a 

l’article 9.1 de l’EF-96. Aquesta comprovació no caldrà fer-la si el sistema de sostre te 

un distintiu de qualitat oficialment reconegut. 

11.12.1.2 Operatius 

Es comprovarà el gravat del codi d’identificació de cada bigueta (fabricant i tipus), 

segons l’article 9.1 de l’EF-96. 

Es controlarà el bon estat aparent de les peces d’entrebigat. 

Es verificaran les característiques geomètriques i d’armat reflectides en l’autorització 

d’us del sistema de sostre, segons que s’indica a l’article 9.1 de l’EF-96. 

Es comprovarà la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat, per a la seva 

utilització conjunta, d’acord amb l’article 4.1 de l’EF-96. 

 
11.12.1.3 Assaigs de laboratori 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 

següents, d’acord amb l’article 9 de l’EF-96, en laboratori homologat i amb els criteris 

referenciats entre parèntesi: 

 

Per les biguetes: 

− Col·locació d’armadures (EF-96, art. 2 i EHE, art. 66, 67 i 37.2.4) 

− Armadures passives (EF-96, art. 2.1 i EHE, art. 31) 

− Armadures actives (EF-96, art. 2.2 i EHE, art. 32) 

− Quantia mínima (EHE, art. 42.3) 

− Armadura transversal (EHE, art. 44) 

− Formigó (EHE, art. 30) 

− Destesat i fissuració (EHE, art. 49) 

 

Per les peces d’entrebigat: 

− Càrrega (EF-96, art. 3.1). 

− Resistència al foc (UNE 23727/90) (EF-96, art. 3.1). 

− Resistència a compressió (EF-96, art. 3.2), en el cas d’entrebigats resistents. 
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11.13 MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT TÈRMIC 

El material que s’utilitzarà com aïllament tèrmic en l’execució de l’obra tindrà les 

característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i 

plànols. 

És a dir: (veure taula 2.1 del DB HE1) 

 

Tipus de material (mantes, plafons, morter projectat, ...): Planxes. 

Classe de material (fibres minerals - de vidre, llana de roca -, EPS, XPS, argila 

expandida, perlita, escuma de poliuretà, suro, ...): XPS (poliestirè extruït). 

Densitat aparent: > 30 kg/m2 

Conductivitat tèrmica: < 0,033 W/mºC 

Gruix: Especificat en la justificació d'aïllament tèrmic. 

Segell o Marca de Qualitat (DB HE1): A determinar pel Director d'Execució de l'obra. 

Altres característiques (DB HE1): A determinar pel Director d'Execució de l'obra. 

Control execució d’obra (art. 7.2 de la Part I del CTE i/o a definir per tènic): A definir 

per tècnic. 

En cas que no quedi expressament indicat, el tècnic responsable de l’obra establirà el 

nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

 

11.13.1 CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

11.13.1.1 Documentals 

Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò 

especificat en el projecte, mitjançant la comprovació de l’albarà. 

Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica les seves 

dimensions i toleràncies. 

Es verificarà que el fabricant garanteix les característiques requerides en la comanda 

mitjançant la comprovació de l’etiquetat. 

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

amb la garantia del fabricant del compliment de les característiques requerides, 

permetrà realitzar la recepció del material sense necessitat de fer comprovacions o 

assaigs. 
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11.13.1.2 Operatius 

Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions 

posteriors. 

 
11.13.1.3 Assaigs de laboratori 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 

següents, en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 

 Conductivitat tèrmica (UNE 53037/76) 

 Densitat aparent (UNE 53144/69; 53215/71; 56906/74) 

 Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE 53312/76) 

 Permeabilitat a l’aire en finestres (UNE 7405/76; 82205/78) 

11.14 POLIURETANS 

El poliuretà s’utilitzarà com aïllament tèrmic en l’execució de l’obra tindrà les 

característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i 

plànols, d’acord amb els criteris indicats al Document Bàsic d’Estalvi d’Energia (DB 

HE1).  

És a dir: 

Tipus: Poliuretà aplicat in situ 

Densitat aparent: >38 Kg/m3 

Conductivitat tèrmica: <0,022 W/mK 

Gruix: Especificat en la justificació d'aïllament tèrmic. 

Altres característiques: Resistència compressió >0,22 N/mm2 

Divisió en unitats d’inspecció: A definir pel tècnic 

En cas que no quedi expressament indicat, el tècnic responsable de l’obra establirà el 

nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

11.14.1 CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

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

Es controlarà la correspondència entre la comanda, el producte acabat i allò 

especificat en el projecte, mitjançant la comprovació de la documentació lliurada pels 

productors de poliuretans in situ (aplicadors) i que serà la següent: 

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

Qualitat): 

 Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 

 Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte 

final, lliurat pel fabricant. 

 Certificat del control de recepció dels components, amb registre de resultats 

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

 Certificat conforme s’han complert els controls de relació de mescla, així com 

que s’han complert les condicions d’aplicació indicades pel fabricant, lliurat per 

l’aplicador. 

 Per a situació B (Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de 

Qualitat): 

 Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 

 Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte 

final, lliurat pel fabricant. 

 Certificat que el sistema està en possessió d’un segell o marca de qualitat 

reconeguts, lliurat pel fabricant. 

 Certificat de control de recepció dels components (eximit d’assaigs), lliurat per 

l’aplicador. 

 Certificat conforme s’han complert els controls de relació de mescla, així com 

que s’han complert les condicions d’aplicació indicades pel fabricant, lliurat per 

l’aplicador. 

 Per a situació C (Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de 

Qualitat) 

 Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 

 Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte 

final, lliurat pel fabricant. 

 Certificat del control de recepció dels components, amb registre de resultats 

dels controls (assaigs efectuats), lliurat per l’aplicador. 
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 Certificat on constarà que està en possessió d’un segell o marca de qualitat 

reconeguts i on també es farà constar el número de codi, el nombre de fulls i el 

resum de resultats que consten enregistrats al llibre d’autocontrol que s’ha fet 

servir durant la realització de l’obra, lliurat per l’aplicador. 

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

Qualitat) 

 Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 

 Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte 

final, lliurat pel fabricant. 

 Certificat que el sistema està en possessió d’un segell o marca de qualitat 

reconeguts, lliurat pel fabricant. 

 Certificat del control de recepció dels components (eximit d’assaigs), lliurat per 

l’aplicador. 

 Certificat on constarà que està en possessió d’un segell o marca de qualitat 

reconeguts i on també es farà constar el número de codi, el nombre de fulls i el 

resum de resultats que consten enregistrats al llibre d’autocontrol que s’ha fet 

servir durant la realització de l’obra, lliurat per l’aplicador. 

11.14.1.2 Operatius 

En les situacions A i B es realitzarà prescriptivament el control següent: 

 Es farà la presa de mostres i contramostres necessàries per a la realització 

dels assaigs de compliment obligat, en laboratori homologat. 

 Es comprovarà l’aparença externa i el gruix . 

Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva 

col·locació en obra. 

 
11.14.1.3 Assaigs de laboratori 

En les situacions A i B es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en 

laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i segons les 

indicacions dels articles 1.5 i 2.5 de l’O. de 29/07/94: 

 Densitat (UNE 53215/91) 

 Conductivitat tèrmica (UNE 92201/89 i 92202/89) 
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En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 

següents, en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 

 Resistència a compressió (UNE 53182/70) 

 Classificació del comportament de reacció davant el foc (UNE 23727/81) 

Situació A: Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat 

Situació B: Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat 

Situació C: Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat 

Situació D: Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat 

11.15  MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT ACÚSTIC 

El material que s’utilitzarà com aïllament acústic en l’execució de l’obra tindrà les 

característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i 

plànols, d’acord amb els criteris indicats a la “Norma Básica de la Edificación. 

Condiciones acústicas en los edificios” (NBE-CA-88). És a dir: (veure annex 4 de la 

NBE-CA-88) 

Tipus de material (mantes, plafons, ...): Làmina 

Classe de material (fibres minerals - de vidre, llana de roca -, suro, ...): Polietilè 

expandit no reticulat de cel·la tancada. 

Densitat aparent: A determinar pel Director d'Execució de l'obra. 

Gruix: 5 mm 

Segell o Marca de Qualitat (NBE-CA-88, annex 4.6.2): A determinar pel Director 

d'Execució de l'obra. 

Altres característiques (NBE-CA-88, annex 4.2.2): Resistent a compressió sota 

paviment. 

Divisió en unitats d’inspecció (apartat 4.6.3 de l’annex 4 de la NBE-CA-88 : A 

determinar pel Director d'Execució d'Obra. 

En cas que no quedi expressament indicat, el tècnic responsable de l’obra establirà el 

nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
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11.15.1 CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

11.15.1.1 Documentals 

Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò 

especificat en el projecte, mitjançant la comprovació de l’albarà. 

Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica les seves 

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

CA-88. 

Es verificarà que el fabricant garantitza les característiques requerides en la comanda 

mitjançant la comprovació de l’etiquetat, segons que s’indica en l’apartat 4.5 de l’annex 

4 de la NBE-CA-88. 

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

amb la garantia del fabricant del compliment de les característiques requerides, 

permetrà realitzar la recepció del material sense necessitat de fer comprovacions o 

assaigs, segons que s’indica en l’apartat 4.6.2 de l’annex 4 de la CA-88. 

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

assaigs d’aïllament acústic de la solució constructiva, per tal de justificar la fitxa de 

compliment de la NBE-CA-88 sense necessitat de fer assaigs a l’obra. 

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

fet tots els assaigs. 

 
11.15.1.2 Operatius 

Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions 

posteriors. 

 
11.15.1.3 Assaigs de laboratori 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 

següents, en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 

 Aïllament a soroll aeri (UNE 74040/84) 

 Aïllament a soroll d’impacte (UNE 74040/84) 

 Materials absorbents acústics (UNE 74041/80) 

 Permeabilitat a l’aire en finestres (UNE 85208/81) 
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11.16  MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT CONTRA EL FOC 

El material que s’utilitzarà com aïllament contra el foc en l’execució de l’obra tindrà les 

característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i 

plànols, d’acord amb els criteris indicats al “Document Bàsic de Seguretat en cas 

d’incendis” (DB SI). 

Tipus de material (plaques, morters, pintures intumescents, pintures o vernissos 

ignífugs, ...): Plaques Toxicitat: No 

Segell o Marca de Qualitat: A determinar pel Director d'Execució de l'obra. 

Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de l'obra. 

En cas que no quedi expressament indicat, el tècnic responsable de l’obra establirà el 

nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

11.16.1 CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

11.16.1.1 Documentals 

Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò 

especificat en el projecte mitjançant la comprovació de l’albarà. 

Es controlarà que el fabricant o importador garantitza les característiques requerides 

per el compliment de DB SI, mitjançant documents que recullin els resultats dels 

assaigs necessaris. 

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

seva fabricació, es comprovarà que els documents que recullin els resultats dels 

assaigs realitzats en el laboratori mencionin explícitament que el material ha estat 

sotmès a un envelliment previ coherent amb el seu ús, abans d’obtenir la seva classe 

de reacció al foc. 

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

fet els assaigs. 

 
11.16.1.2 Operatius 

Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions 

posteriors. 

 
11.16.1.3 Assaigs de laboratori 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 



 

 

Disseny d’una planta de producció de biogàs mitjançant un digestor anaeròbic per la producció d’electricitat                  .  

M65 

 

següents, en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 

 Classe de reacció al foc dels materials de construcció (UNE 23727/90 1R) 

 Resistència al foc de les estructures i elements de la construcció (UNE 

23093/811R) 

 Resistència al foc d’elements de construcció vidriats (UNE 23801/79) 

 Resistència al foc de portes i altres elements de tancament de forats (UNE 

23802/79) 

 Estabilitat al foc de les estructures d’acer protegides (UNE 23820/93 EXP) 
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12 PRESSUPOST DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA PLANTA 

El pressupost per la construcció de la planta de producció biogàs és de 1.715.460,50 

euros, IVA inclòs. (Un milió set-cents quinze mil quatre-cents seixanta euros amb 

cinquanta cèntims.) 

13 ESTUDI DE VIABILITAT  ECONÒMICA 

13.1 INVERSIÓ INICIAL. 

El pressupost estimat dona una idea inicial de la magnitud de l’ inversió a realitzar i 

ens dona pas a estudiar la possible viabilitat o no de l’activitat. 

 

Per iniciar el projecte i seguint les especificacions bàsiques en cal una inversió inicial 

exposada a continuació i que l’empresa vol finançar una part amb l’aportació dels socis 

(500.000 €) i l’altre amb un crèdit a una entitat financera (1.375.000 €). 

 

Les dades son les següents, a part de la inversió inicial cal tenir present els costos 

d’explotació de la planta (personal, manteniment i diversos): 

 

DADES ECONÒMIQUES 

CONCEPTE IMPORT (€) 

Construcció planta biogàs 
 

1.417.735,94 € 

Costos explotació 

Personal 126.420,00 € 

Manteniment  28.354,72 € 

Diversos 30.000,00 € 

TOTAL: 184.774,72 € 

Ingressos venta electricitat  3.240.000 kWh/any x 0.10 €/kWh 324,000.00 € 

 
TOTAL: 324,000.00 € 

T7: Costos i ingressos econòmics 
(Font: Elaboració pròpia) 
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13.2 ESTUDI VIABILITAT 

D’acord amb les indicacions del RD 661/2007, la venta de l’electricitat es pot produir 

mitjançant dos sistemes: 

 Preu regulat pel RD 661/2007 amb el sistema de primes, o 

 Mercat lliure amb la col·laboració d’un gestor energètic. 

Actualment el sistema de venta per primes esta aturat a les noves instal·lacions i el 

sistema de cupos actual aturat. Per això agafem el sistema de venta del mercat lliure 

amb la col·laboració d’un gestor energètic.  

 

L’encariment actual de l’energia elèctrica i el mercat actual dona preveuré un preu de 

venta de 0,10 €/kWh totalment net sent un valor molt conservador.  

 

Amb aquestes dades s’ha confeccionat un estudi de viabilitat partint de la inversió 

inicial finançada en un 80% inicial per una entitat bancària a un interès del 7%, i la 

resta capital propi. 

13.3 CRITERIS D’AVALUACIÓ D’UN PROJECTE D’INVERSIÓ 

Per avaluar un projecte d’inversió s’utilitzen els següents criteris:  

 Criteri del Temps de Recuperació (P.R.) 

 Criteri del Valor Actual Net (V.A.N.) 

 Criteri de la Tasa Interna de Rendibilitat (T.I.R.) 

El resultat dels quals s’expressen a continuació en els punts següents. 

13.3.1 TEMPS DE RECUPERACIÓ O “PAY BACK” 

El primer criteri que utilitzem per valorar la inversió es el temps de recuperació en 

funció del capital invertit. Es a dir, calcularem en quants anys es recupera l’ inversió.  

 

PR = C0 /Fi 
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El resultat exacte es dirà en quin moment recuperem l’ inversió, suposant que el fluxos 

de  tresoreria es reparteixen uniformement en el temps. 

13.3.2 CRITERI DEL VALOR ACTUAL NET (V.A.N.) 

El següent criteri que anem a utilitzar per valorar la inversió és el Valor Net Actual, 

aquest criteri es basa en calcular el valor actual, o sigui en el període de l’any en curs, 

els fluxos nets de tresoreria, restant l’ inversió inicial. Per això necessitem fixar un tipus 

d’interès (ir) de referència, normalment sol utilitzar-se el tipus d’interès reconegut per 

renta fixa. 

 

Es a dir: 

VAN = Σ Fi(1 + ir)-n –C0 

 

Interpretació del resultat: 

 Un resultat positiu, independentment del seu valor absolut, indica que el valor 

actual (descontan els interessos a pagar per la financiació) de la inversió 

supera el capital invertit, el que suposa l’obtenció de beneficis.  

 Un resultat negatiu implica que la inversió no es recupera, si descomptem els  

interessos a pagar per la financiació. 

 Un resultat igual a cero significa que recuperem amb exactitud la inversió, 

descompta’n els interessos a pagar. 

Igual que en el cas anterior aplicarem aquest criteri a l’activitat, aplicant un “tir” del 

10% i simularem un estat en el 25è any d’explotació de l’activitat.  

13.3.3 CRITERI DE LA TAXA INTERNA DE RENTABILITAT (TIR) 

L’últim criteri que utilitzarem per valorar l’ inversió serà la tasa interna de retorn o tasa 

interna de rendibilitat (TIR), es defineix com el tipus d’interès amb el qual el valor 

actual net (VAN) es igual a cero. El VAN calculat a partir del flux de caixa anual i 

afegint els fluxos de caixa futurs.  

 

Es un indicador de la rendibilitat d’un projecte, a major TIR, major rendibilitat. 
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Para decidir es compara la TIR amb una taxa mínima o taxa de tall que serveixi de 

referència, per exemple, amb una TIR que no tingui risc. Si la taxa de rendiment del 

projecte – expressada per la TIR- supera la taxa de tall, s’acceptà la inversió; en cas 

contrari, es rebutjà. 

13.4 CONCLUSIONS ECONÒMIQUES DEL PROJECTE. 

Dades per el anàlisis 

Inversió  1.715.460,50 €   

Càlcul del V.A.N. i la T.I.R. 
    

Taxa de descompte 10.00%   
    

V.A.N  a 25 anys 1.583.651 € Valor positiu, inversió (en principio) factible 
  

T.I.R  a 25 anys 20.10% Valor superior a la taxa, inversió factible 
  

PAY BACK 4.9 Anys 
  

T8: Estudi inversió 
(Font: Elaboració pròpia) 

 

Com és pot observar en els indicadors LA INVERSIÓ ES RECOMANA TOTALMENT. 

 

Veure l’annex corresponent en la memòria l’estudi de viabilitat econòmica realitzat i el 

balanç econòmic d’explotació de la planta en els 25 de vida útil. 
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14 CONCLUSIÓ 

De l’estudi realitzat i sempre seguint les especificacions bàsiques inicials que s’han de 

complir podem extreure com a conclusió final que per la correcta implantació d’aquesta 

empresa ens cal una superfície de terreny aproximada mínima d’uns 12.000 m2, 

aproximats. 

 

Amb la inversió prevista, els costos de producció i les ventes estimades s’ha 

confeccionat un pressupost estimat, s’ha realitzat un estudi de viabilitat econòmic i 

financer que ens indica que l’activitat pot tenir una taxa interna de rendibilitat (TIR) del 

20,10% i un retorn de la inversió (PAY BACK) estimat en quasi cinc anys. La resta 

d’indicadors també recomanen totalment l’activitat. 

 

Cal tenir present les oportunitats de millora de la rendibilitat i de l’eficiència de la planta 

amb la venta dels residus com a adobs orgànics d’alt valor (molt neutralitzats) i la 

possible venta de l’energia tèrmica a les granges del voltant o altres equipaments. A 

més la construcció, explotació i manteniment d’aquestes plantes són centres de 

generació de llocs de treball. Aquestes tecnologies estan encara poc desenvolupades i 

donen molt per poder fer projectes d’investigació aconseguint tecnologia pròpia per 

poder-la exportar a altres països del món.     

 

Per últim no cal oblidar que el gran beneficiat d’aquesta activitat es el medi ambient 

per el tractament de residus que es realitza i per la producció d’energia elèctrica d’una 

forma totalment renovable. Compliment d’objectius de reducció de les emissions de 

gasos hivernacles i altres tractats internacionals. 
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15 PLEC DE CONDICIONS. DISPOSICIONS GENERALS 

15.1 DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL 

15.1.1 OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS 

La finalitat d'aquest Plec és la de fixar els criteris de la relació que s'estableix entre els 

agents que intervenen en les obres definides en el present projecte i servir de base per 

a la realització del contracte d'obra entre el Promotor i el Contractista. 

15.1.2 CONTRACTE D'OBRA 

Es recomana la contractació de l'execució de les obres per unitats d'obra, 

conformement als documents del projecte i en xifres fixes. A tal fi, el Director d'Obra 

ofereix la documentació necessària per a la realització del contracte d'obra. 

15.1.3 DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA 

Integren el contracte d'obra els següents documents, relacionats per ordre de prelació 

atenent al valor de les seves especificacions, en el cas de possibles interpretacions, 

omissions o contradiccions: 

 

Les condicions fixades en el contracte d'obra 

 

 El present Plec de Condicions 

 La documentació gràfica i escrita del Projecte: plànols generals i de detall, 

memòries, annexos, amidaments i pressupostos 
 

En el cas d'interpretació, prevalen les especificacions literals sobre les gràfiques i les 

cotes sobre les mesures a escala preses dels plànols. 

15.1.4 PROJECTE ARQUITECTÒNIC 

El Projecte Arquitectònic és el conjunt de documents que defineixen i determinen les 

exigències tècniques, funcionals i estètiques de les obres contemplades en l'article 2 

de la Llei d'Ordenació de l'Edificació. En ell es justificarà tècnicament les solucions 
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proposades d'acord amb les especificacions requerides per la normativa tècnica 

aplicable. 

 

Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres 

documents tècnics sobre tecnologies específiques o instal·lacions de l'edifici, es 

mantindrà entre tots ells la necessària coordinació, sense que es produeixi una 

duplicitat en la documentació ni en els honoraris a percebre pels autors dels diferents 

treballs indicats. 

 

Els documents complementaris al Projecte seran: 
 

 Tots els plànols o documents d'obra que, al llarg de la mateixa, vagi 

subministrant la direcció d'Obra com a interpretació, complement o precisió. 

 El Llibre d'Ordres i Assistències. 

 El Programa de Control de Qualitat d'Edificació i el seu Llibre de Control. 

 L'Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut en les obres. 

 El Pla de Seguretat i Salut en el Treball, elaborat per cada Contractista. 

 Llicències i altres autoritzacions administratives. 

15.1.5 REGLAMENTACIÓ URBANÍSTICA 

L'obra a construir s'ajustarà a totes les limitacions del projecte aprovat pels organismes 

competents, especialment les que es refereixen al volum, altures, emplaçament i 

ocupació del solar, així com a totes les condicions de reforma del projecte que pugui 

exigir l'Administració per a ajustar-lo a les Ordenances, a les Normes i al Planejament 

Vigent. 

15.1.6 FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA 

Els Contractes es formalitzaran, en general, mitjançant document privat, que podrà 

elevar-se a escriptura pública a petició de qualsevol de les parts. 

 

El cos d'aquests documents contindrà: 
 

 La comunicació de l'adjudicació. 

 La còpia del rebut de dipòsit de la fiança (en cas que s'hagi exigit). 
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 La clàusula en la que s'expressi, de forma categòrica, que el Contractista s'obliga 

al compliment estricte del contracte d'obra, conforme al previst en aquest Plec de 

Condicions, juntament amb la Memòria i els seus Annexos, l'Estat d'Amidaments, 

Pressupostos, Plans i tots els documents que han de servir de base per a la 

realització de les obres definides en el present Projecte. 
 

El Contractista, abans de la formalització del contracte d'obra, donarà també la seva 

conformitat amb la signatura al peu del Plec de Condicions, els Plànols, Quadre de 

Preus i Pressupost General. 

 

Seran a compte de l'adjudicatari totes les despeses que ocasioni l'extensió del 

document que es consigni el Contractista. 

15.1.7 JURISDICCIÓ COMPETENT 

En el cas de no arribar a un acord quan sorgeixin diferències entre les parts, ambdues 

queden obligades a sotmetre la discussió de totes les qüestions derivades del seu 

contracte a les Autoritats i Tribunals Administratius conformement a la legislació vigent, 

renunciant al dret comú i al fur del seu domicili, sent competent la jurisdicció on 

estigués situada l'obra. 

15.1.8 RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA 

El Contractista és responsable de l'execució de les obres en les condicions establertes 

en el contracte i en els documents que componen el Projecte. 

 

En conseqüència, quedarà obligat a la demolició i reconstrucció de totes les unitats 

d'obra amb deficiències o malament executades, sense que pugui servir d'excusa el fet 

que la Direcció facultativa hagi examinat i reconegut la construcció durant les seves 

visites d'obra, ni que hagin estat abonades en liquidacions parcials. 
 

15.1.9 ACCIDENTS DE TREBALL 

És d'obligat compliment el Reial decret 1627/1997, de 24 d'Octubre, pel que 

s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció 
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i altra legislació vigent que, tant directa com indirectament, incideixen sobre la 

planificació de la seguretat i salut en el treball de la construcció, conservació i 

manteniment d'edificis. 

 

És responsabilitat del Coordinador de Seguretat i Salut, en virtut del Reial decret 

1627/97, el control i el seguiment, durant tota l'execució de l'obra del Pla de Seguretat i 

Salut redactat pel contractista. 

15.1.10 DANYS I PERJUDICIS A TERCERS 

El Contractista serà responsable de tots els accidents que, per inexperiencia o 

negligència, sobrevinguessin tant en l'edificació on s'efectuïn les obres com en les 

confrontants o contigües. Serà per tant del seu compte l'abonament de les 

indemnitzacions a qui correspongui i quan a això hagués lloc, i de tots els danys i 

perjudicis que puguin ocasionar-se o causar-se en les operacions de l'execució de les 

obres. 

 

Així mateix, serà responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes que es 

puguin ocasionar enfront de tercers com a conseqüència de l'obra, tant en ella com en 

els seus voltants, fins i tot els quals es produeixin per omissió o negligència del 

personal al seu càrrec, així com els quals es derivin dels subcontractistes i industrials 

que intervinguin en l'obra. 

 

És de la seva responsabilitat mantenir vigent durant l'execució dels treballs una pòlissa 

d'assegurances enfront de tercers, en la modalitat de "Tot risc a l'enderrocament i la 

construcció", subscrita per una companyia asseguradora amb la suficient solvència per 

a la cobertura dels treballs contractats. Aquesta pòlissa serà aportada i ratificada pel 

promotor o Propietat, no podent ser cancel·lada mentre no se signi l'Acta de Recepció 

Provisional de l'obra. 

15.1.11 ANUNCIS I CARTELLS 

Sense prèvia autorització del Promotor, no es podran col·locar en les obres ni en les 

seves tanques més inscripcions o anuncis que els convenients al règim dels treballs i 

els exigits per la policia local. 
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15.1.12 CÒPIA DE DOCUMENTS 

El Contractista, a la seva costa, té dret a treure còpies dels documents integrants del 

Projecte. 

15.1.13 SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 

S'especificarà en el Contracte la responsabilitat que pugui cabre al Contractista per 

retard en el termini de terminació o en terminis parcials, com a conseqüència de 

deficiències o faltes en els subministraments. 

15.1.14 TROBALLES 

El Promotor és reserva la possessió de les antiguitats, objectes d'art o substàncies 

minerals utilitzables que és trobin en les excavacions i demolicions practicades en els 

seus terrenys o edificacions. El Contractista haurà d'emprar per a extreure-les, totes 

els precaucions que se li indiquin per part del Director d'Obra. 

 

El Promotor abonarà al Contractista l'excés d'obres o despeses especials que aquests 

treballs ocasionin, sempre que estiguin degudament justificats i acceptats per la 

Direcció facultativa. 

15.1.15 CAUSES DE RESCISSIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA 

Es consideraran causes suficients de rescissió de contracte: 
 

 La mort o incapacitació del Contractista. 

 La fallida del Contractista. 

 Les alteracions del contracte per les següents causes: 

 La modificació del projecte en forma tal que representi alteracions fonamentals 

del mateix segons el parer del Director d'Obra i, en qualsevol cas, sempre que 

la variació del Pressupost d'Execució Material, com a conseqüència d'aquestes 

modificacions, representi una desviació major del 20%. 

 Les modificacions d'unitats d'obra, sempre que representin variacions en més o 

en menys del 40% del projecte original, o més d'un 50% d'unitats d'obra del 

projecte reformat. 
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 La suspensió d'obra començada, sempre que el termini de suspensió hagi 

excedit d'un any i, en tot cas, sempre que per causes alienes al Contractista no 

es doni començament a l'obra adjudicada dintre del termini de tres mesos a 

partir de l'adjudicació. En aquest cas, la devolució de la fiança serà automàtica. 

 Que el Contractista no comenci els treballs dins del termini assenyalat en 

contracte. 

 L'incompliment de les condicions del Contracte quan impliqui negligència o 

dolenta fe, amb perjudici dels interessos de les obres. 

 El venciment del termini d'execució de l'obra. 

 L'abandó de l'obra sense causes justificades. 

 La mala fe en l'execució de l'obra. 

15.1.16 OMISSIONS: BONA FE 

Les relacions entre el Promotor i el Contractista, regulades pel present Plec de 

Condicions i la documentació complementària, presenten la prestació d'un servei al 

Promotor per part del Contractista mitjançant l'execució d'una obra, basant-se en la 

BONA FE mútua d'ambdues parts, que pretenen beneficiar-se d'aquesta col·laboració 

sense cap tipus de perjudici. Per aquest motiu, les relacions entre ambdues parts i les 

omissions que puguin existir en aquest Plec i la documentació complementària del 

projecte i de l'obra, s'entendran sempre suplertes per la BONA FE de les parts, que les 

resoldran degudament amb la finalitat d'aconseguir una adequada QUALITAT FINAL 

de l'obra. 

15.2 DISPOSICIONS RELATIVES A TREBALLS, MATERIALS I MITJANS 

AUXILIARS 

Es descriuen les disposicions bàsiques a considerar en l'execució de les obres, 

relatives als treballs, materials i mitjans auxiliars, així com a les recepcions dels edificis 

objecte del present projecte i les seves obres annexes. 

15.2.1 ACCESSOS I TANCAMENTS 

El Contractista disposarà, pel seu compte, els accessos a l'obra, el tancament 

d'aquesta i el seu manteniment durant l'execució de l'obra, podent exigir a el Director 

d'Execució de l'Obra la seva modificació o millora. 
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15.2.2 REPLANTEIG 

El Contractista iniciarà "in situ" el replanteig de les obres, assenyalant les referències 

principals que mantindrà com a base de posteriors replantejos parcials. Aquests 

treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta 

econòmica. 

 

Així mateix, sotmetrà el replanteig a l'aprovació del Director d'Execució de l'Obra i, una 

vegada aquest hagi donat la seva conformitat, prepararà l'Acta d'Inici i Replanteig de 

l'Obra acompanyada d'un plànol de replanteig definitiu, que haurà de ser aprovat pel 

director d'Obra. Serà responsabilitat del Contractista la deficiència o l'omissió d'aquest 

tràmit. 

15.2.3 INICI DE L'OBRA I RITME D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

El Contractista donarà començament a les obres en el termini especificat en el 

respectiu contracte, desenvolupant-se de manera adequada perquè dintre dels 

períodes parcials assenyalats es realitzin els treballs, de manera que l'execució total 

es porti a terme dins el termini establert en el contracte. 

 

Serà obligació del Contractista comunicar a la Direcció facultativa l'inici de les obres, 

de forma fefaent i preferiblement per escrit, almenys amb tres dies d'antelació. 

15.2.4 ORDRE DELS TREBALLS 

La determinació de l'ordre dels treballs és, generalment, facultat del Contractista, 

menys en aquells casos que, per circumstàncies de naturalesa tècnica, s'estimi 

convenient la seva variació per part de la Direcció facultativa . 

15.2.5 FACILITATS PER A ALTRES CONTRACTISTES 

D'acord amb el que requereixi la Direcció facultativa, el Contractista donarà totes les 

facilitats raonables per a la realització dels treballs que li siguin encomanats als 

Subcontractistes o altres Contractistes que intervinguin en l'execució de l'obra. Tot això 

sense perjudici de les compensacions econòmiques hi hagi per la utilització dels 

mitjans auxiliars o els subministraments d'energia o altres conceptes. 
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En cas de litigi, tots ells s'ajustaran al que resolgui la Direcció Facultativa. 

15.2.6 AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA 

MAJOR. 

Quan es precisi ampliar el Projecte, per motiu imprevist o per qualsevol incidència, no 

s'interrompran els treballs, continuant-se segons les instruccions de la Direcció 

facultativa en tant es formula o es tramita el Projecte Reformat. 

 

El Contractista està obligat a realitzar, amb el seu personal i els seus mitjans materials, 

tot el que la direcció d'Execució de l'Obra disposi per a estintolaments, apuntalaments, 

enderrocaments, recalçats o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment 

aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat 

directament, d'acord amb el que es convingui. 

15.2.7 INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DEL PROJECTE 

El Contractista podrà requerir del Director d'Obra o del Director d'Execució de l'Obra, 

segons les seves respectives comeses i atribucions, les instruccions o aclariments que 

es precisin per a la correcta interpretació i execució de l'obra projectada. 

 

Quan es tracti d'interpretar, aclarir o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o 

indicacions dels plànols, croquis, ordres i instruccions corresponents, es comunicaran 

necessàriament per escrit al Contractista, estant aquest a la vegada obligat a retornar 

els originals o les còpies, subscrivint amb la seva signatura l'assabentat, que figurarà 

al peu de totes les ordres, avisos i instruccions que rebi tant del Director d'Execució de 

l'Obra, com del Director d'Obra. 

 

Qualsevol reclamació que cregui oportuna fer el Contractista en contra de les 

disposicions preses per la Direcció facultativa, haurà de dirigir-la, dintre del termini de 

tres dies, a qui l'hagués dictat, el qual li donarà el corresponent rebut, si aquest ho 

sol·licités 
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15.2.8 PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR 

Si, per causa de força major o independentment de la voluntat del Contractista, aquest 

no pogués començar les obres, hagués de suspendre-les o no li fos possible acabar-

les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per al seu 

compliment, previ informe favorable del Director d'Obra. Per a això, el Contractista 

exposarà, un escrit dirigit al Director d'Obra, la causa que impedeix l'execució o la 

marxa dels treballs i el retard que per això s'originaria en els terminis acordats, raonant 

degudament la pròrroga que per aquesta causa sol·licita. 

15.2.9 RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA EN EL RETARD DE 

L'OBRA 

El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres 

estipulats, al·legant com causa la manca de plànols o ordres de la Direcció facultativa , 

a excepció del cas que havent-lo sol·licitat per escrit, no se li hagués proporcionat. 

15.2.10 TREBALLS DEFECTUOSOS 

El Contractista ha d'emprar els materials que compleixin les condicions exigides en el 

projecte, i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb l'estipulat. 

 

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, el Contractista és 

responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que 

puguin existir per la seva dolenta execució, no sent un eximent el que la Direcció 

facultativa ho hagi examinat o reconegut amb anterioritat, ni tampoc el fet que aquests 

treballs hagin estat valorats en les Certificacions Parcials d'obra, que sempre 

s'entendran esteses i abonades a bon compte. 

 

Com a conseqüència de l'anteriorment expressat, quan el Director d'Execució de 

l'Obra adverteixi vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials empleats 

o els aparells i equips col·locats no reuneixen les condicions preceptuades, ja sigui en 

el curs de l'execució dels treballs o una vegada finalitzats amb anterioritat a la recepció 

definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin substituïdes o 

enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el contractat a expenses del Contractista. Si 

aquesta no estimés justa la decisió i es negués a la substitució, enderrocament i 
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reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant el Director d'Obra, qui 

intervindrà per a resoldre-la. 

15.2.11 VICIS OCULTS 

El Contractista és l'únic responsable dels vicis ocults i dels defectes de la construcció, 

durant l'execució de les obres i el període de garantia, fins als terminis prescrits 

després de l'acabament de les obres en la vigent L.O.E., a part d'altres responsabilitats 

legals o de qualsevol índole que puguin derivar-se. 

 

Si el Director d'Execució de l'Obra tingués fundades raons per a creure en l'existència 

de vicis ocults de construcció en les obres executades, ordenarà, quan cregui oportú, 

realitzar abans de la recepció definitiva els assajos, destructius o no, que consideri 

necessaris per a reconèixer o diagnosticar els treballs que suposi defectuosos, donant 

compte de la circumstància al Director d'Obra. 

 

El Contractista enderrocarà, i reconstruirà posteriorment al seu càrrec, totes les unitats 

d'obra mal executades, les seves conseqüències, danys i perjudicis, no podent eludir 

la seva responsabilitat pel fet que el Director d'Obra i/o el Director de l'Execució d'Obra 

ho hagin examinat o reconegut amb anterioritat, o que hagi estat conformada o 

abonada una part o la totalitat de les obres mal executades. 

15.2.12 PROCEDÈNCIA DE MATERIALS, APARELLS I EQUIPS 

El Contractista té llibertat de proveir-se dels materials, aparells i equips de totes 

classes on consideri oportú i convenient per als seus interessos, excepte en aquells 

casos en els que es preceptuï una procedència i característiques específiques en el 

projecte 

 

Obligatòriament, i abans de procedir al seu emprament, amàs i posada en obra, el 

Contractista haurà de presentar al Director d'Execució de l'Obra una llista completa 

dels materials, aparells i equips que vagi a utilitzar, en la qual s'especifiquin totes les 

indicacions sobre les seves característiques tècniques, marques, qualitats, 

procedència i idoneïtat de cadascun d'ells. 
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15.2.13 PRESENTACIÓ DE MOSTRES 

A petició del Director d'Obra, el Contractista presentarà les mostres dels materials, 

aparells i equips, sempre amb l'antelació prevista en el calendari d'obra. 

15.2.14 MATERIALS, APARELLS I EQUIPS DEFECTUOSOS 

Quan els materials, aparells, equips i elements d'instal·lacions no fossin de la qualitat i 

característiques tècniques prescrites en el projecte, no tinguessin la preparació en ell 

exigida o quan, mancant prescripcions formals, es reconegués o demostrés que no 

són els adequats per a la seva finalitat, el Director d'Obra a instàncies del Director 

d'Execució de l'Obra, donarà l'ordre al Contractista de substituir-los per uns altres que 

satisfacin les condicions o siguin els adequats per a la finalitat al que es destinin. 

 

Si, als 15 dies de rebre el Contractista ordre de que retiri els materials que no estiguin 

en condicions, aquesta no ha estat complerta, podrà fer-ho el Promotor o Propietat a 

compte del Contractista. 

 

En el cas que els materials, aparells, equips o elements d'instal·lacions fossin 

defectuosos, però acceptables segons el parer del Director d'Obra, es rebran amb la 

rebaixa del preu que aquell determini, tret que el Contractista prefereixi substituir-los 

per uns altres en condicions. 

15.2.15 DESPESES OCASIONADES PER PROVES I ASSAJOS 

Totes les despeses originades per les proves i assajos de materials o elements que 

intervinguin en l'execució de les obres correran a càrrec i compte del Contractista 

 

Tot assaig que no resulti satisfactori, que no es realitzi per omissió del Contractista, o 

que no ofereixi les suficients garanties, es podrà començar novament o realitzar nous 

assajos o proves especificades en el projecte, a càrrec i compte del Contractista i amb 

la penalització corresponent, així com totes les obres complementàries que poguessin 

donar lloc qualsevol dels supòsits anteriorment citats i que el Director d'Obra consideri 

necessaris. 
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15.2.16 NETEJA DE LES OBRES 

És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant 

d'enderrocs com de materials sobrants, retirar les instal·lacions provisionals que no 

siguin necessàries, així com executar tots els treballs i adoptar les mesures que siguin 

apropiades perquè l'obra presenti bon aspecte. 

15.2.17 OBRES SENSE PRESCRIPCIONS EXPLÍCITES 

En l'execució de treballs que pertanyen a la construcció de les obres, i per als quals no 

existeixin prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la restant 

documentació del projecte, el Contractista s'atindrà, en primer terme, a les instruccions 

que dicti la Direcció facultativa de les obres i, en segon lloc, a les normes i pràctiques 

de la bona construcció. 

15.3 DISPOSICIONS DE LES RECEPCIONS D'EDIFICIS I OBRES ANNEXES 

15.3.1 CONSIDERACIONS DE CARÀCTER GENERAL 

La recepció de l'obra és l'acte pel qual el Contractista, una vegada acabada l'obra, fa 

lliurament de la mateixa al Promotor i és acceptada per aquest. Podrà realitzar-se amb 

o sense reserves i haurà d'abastar la totalitat de l'obra o fases completes i acabades 

de la mateixa, quan així s'acordi per les dues parts. 

 

La recepció haurà de consignar-se en un acta signada, almenys, pel promotor i el 

Contractista, fent constar: 
 

 Les parts que intervenen. 

 La data del certificat final de la totalitat de l'obra o de la fase completa i 

acabada de la mateixa. 

 El preu final de l'execució material de l'obra. 

 La declaració de la recepció de l'obra amb o sense reserves, especificant, si 

escau , aquestes de manera objectiva, i el termini que haurien de quedar 

resolts els defectes observats. Una vegada resolts els mateixos, es farà constar 

en un acta a part, subscrita pels signants de la recepció. 

 Les garanties que, si escau, s'exigeixen al Contractista per a assegurar les 
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seves responsabilitats. 
 

Així mateix, s'adjuntarà el certificat final d'obra subscrit pel director d'Obra i el Director 

de l'Execució de l'Obra. 

 

El Promotor podrà rebutjar la recepció de l'obra per considerar que la mateixa no està 

acabada o que no s'adequa a les condicions contractuals. 

 

En tot cas, el rebuig haurà de ser motivat per escrit en l'acta, en la qual es fixarà el nou 

termini per a efectuar la recepció. 

 

En el cas que es digui el contrari, la recepció de l'obra tindrà lloc dintre dels trenta dies 

següents a la data del seu acabament, acreditada en el certificat final d'obra, termini 

que es contarà a partir de la notificació efectuada per escrit al promotor. La recepció 

s'entendrà tàcitament produïda si transcorreguts trenta dies des de la data indicada el 

promotor no hagués posat de manifest reserves o rebuig motivat per escrit. 

 

El còmput dels terminis de responsabilitat i garantia serà l'establert en la L.O.E., i 

s'iniciarà a partir de la data que es subscrigui l'acta de recepció, o quan s'entengui 

aquesta tàcitament produïda segons el previst en l'apartat anterior. 

15.3.2 RECEPCIÓ PROVISIONAL 

Trenta dies abans de donar per finalitzades les obres, comunicarà el Director 

d'Execució de l'Obra al Promotor o Propietat la proximitat del seu acabament a fi de 

convenir l'acte de Recepció Provisional. 

 

Aquesta es realitzarà amb la intervenció de la Propietat, del Contractista, del Director 

d'Obra i del Director d'Execució de l'Obra. Es convocarà també als restants tècnics 

que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes 

parcials o unitats especialitzades. 

 

Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'estendrà un acta amb tants 

exemplars com persones que hi intervinguin, i signats per tots ells. Des d'aquesta data 

començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser 
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admeses. Seguidament, els Tècnics de la Direcció estendran el corresponent Certificat 

de Final d'Obra. 

 

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar expressament en 

l'Acta i es donaran al Contractista les oportunes instruccions per a resoldre els 

defectes observats, fixant un termini per a resoldre'ls, expirat el qual s'efectuarà un nou 

reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra. 

 

Si el Contractista no hagués complert, podrà declarar-se resolt el contracte amb la 

pèrdua de la fiança. 

15.3.3 DOCUMENTACIÓ FINAL DE L'OBRA 

El Director d'Execució de l'Obra, assistit pel contractista i els tècnics que haguessin 

intervingut en l'obra, redactarà la documentació final de les obres, que es facilitarà al 

Promotor, amb les especificacions i continguts amatents per la legislació vigent, en el 

cas d'habitatges, amb el que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de 

l'article 4º del Reial decret 515/1989, de 21 d'Abril. Aquesta documentació inclou el 

Manual d'Ús i Manteniment de l'Edifici. 

15.3.4 AMIDAMENT DEFINITIU I LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DE L'OBRA 

Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament pel director 

d'Execució de l'Obra al seu amidament definitiu, amb precisa assistència del 

Contractista o del seu representant. S'estendrà l'oportuna certificació en triple versió 

que, aprovada pel director d'Obra amb la seva signatura, servirà per a l'abonament pel 

promotor del saldo resultant menys la quantitat retinguda en concepte de fiança. 

15.3.5 TERMINI DE GARANTIA 

El termini de garantia haurà d'estipular-se en el contracte privat i, en qualsevol cas, 

mai haurà de ser inferior a sis mesos. 
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15.3.6 CONSERVACIÓ DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT 

Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les 

recepcions provisional i definitiva, correran a càrrec i compte del Contractista. 

 

Si l'edifici fos ocupat o utilitzat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i 

reparacions ocasionades per l'ús correran a càrrec de la Propietat i les reparacions per 

vicis d'obra o per defectes en les instal·lacions, seran a càrrec del Contractista 

15.3.7 RECEPCIÓ DEFINITIVA 

La recepció definitiva es realitzarà després de transcorregut el termini de garantia, 

d'igual manera i amb les mateixes formalitats que la provisional. A partir d'aquesta data 

cessarà l'obligació del Contractista de reparar al seu càrrec aquells desperfectes 

inherents a la normal conservació dels edificis, i quedaran només subsistents totes les 

responsabilitats que poguessin derivar dels vicis de construcció. 

15.3.8 PRÒRROGA DEL TERMINI DE GARANTIA 

Si, al procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés 

aquesta en les condicions degudes, s'ajornarà aquesta recepció definitiva i el Director 

d'Obra indicarà al Contractista els terminis i formes en que haurien de realitzar-se les 

obres necessàries. De no efectuar-se dintre d'aquests, podrà resoldre's el contracte 

amb la pèrdua de la fiança. 

15.3.9 RECEPCIONS DE TREBALLS ELS QUALS EL CONTRACTE HAGI ESTAT 

RESCINDIT 

En cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini 

fixat, la maquinària, instal·lacions i mitjans auxiliars, a resoldre els subcontractes que 

tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser represa per una altra empresa 

sense cap problema. 

 

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits 

establerts anteriorment. Transcorregut el termini de garantia, es rebran definitivament 

segons el que es disposa anteriorment. 
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Per a les obres i treballs no determinats, però acceptables segons el parer del Director 

d'Obra, s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 
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16 PLEC DE CONDICIONS. DISPOSICIONS FACULTATIVES 

16.1 DEFINICIÓ I ATRIBUCIONS DELS AGENTS DE L'EDIFICACIÓ 

Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades per 

la Llei 38/99 d'Ordenació de l'Edificació (L.O.E.). 

 

Es defineixen agents de l'edificació totes les persones, físiques o jurídiques, que 

intervenen en el procés de l'edificació. Les seves obligacions queden determinades pel 

disposat en la L.O.E. i altres disposicions que siguin d'aplicació i pel contracte que 

origina la seva intervenció. 

 

Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificació queden recollides 

en el capítol III "Agents de l'edificació", considerant-se: 

16.1.1 EL PROMOTOR 

És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament 

decideix, impulsa, programa i finança, amb recursos propis o aliens, les obres 

d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers 

sota qualsevol títol. 

 

Assumeix la iniciativa de tot el procés de l'edificació, impulsant la gestió necessària per 

a portar a terme l'obra inicialment projectada, i es fa càrrec de tots els costos 

necessaris. 

 

Segons la legislació vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de gestor de 

societats cooperatives, comunitats de propietaris, o altres anàlogues que assumeixen 

la gestió econòmica de l'edificació. 

 

Quan les Administracions públiques i els organismes subjectes a la legislació de 

contractes de les Administracions públiques actuïn com promotors, es regiran per la 

legislació de contractes de les Administracions públiques i, en el que no està 

contemplat en la mateixa, per les disposicions de la L.O.E . 
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16.1.2 EL PROJECTISTA 

És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i 

urbanística corresponent, redacta el projecte. 

 

Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres 

tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest. 

 

Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres 

documents tècnics segons el previst en l'apartat 2 de l'article 4 de la L.O.E., cada 

projectista assumirà la titularitat del seu projecte. 

16.1.3 EL CONSTRUCTOR O CONTRACTISTA 

És l'agent que assumeix, contractualment davant el Promotor, el compromís d'executar 

amb mitjans humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb 

subjecció al Projecte i al Contracte d'obra. 

 

S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓ QUE LA LLEI ASSENYALA COM 

RESPONSABLE EXPLÍCIT DELS VICIS O DEFECTES CONSTRUCTIUS AL 

CONTRACTISTA GENERAL DE L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL DRET DE 

REPETICIÓ D'AQUEST CAP ALS SUBCONTRACTISTES. 

16.1.4 EL DIRECTOR D'OBRA 

És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de 

l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat 

amb el projecte que la defineix, la llicència d'edificació i altres autoritzacions 

preceptives, i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar la seva 

adequació per fi proposat. 

 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del 

Director d'Obra. 
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16.1.5 EL DIRECTOR DE L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

És l'agent que, formant part de la Direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de 

dirigir l'Execució Material de l'Obra i de controlar qualitativa i quantitativament la 

construcció i qualitat de l'edificat. Per a això és requisit indispensable l'estudi i anàlisi 

prèvia del projecte d'execució una vegada redactat per l'Arquitecte, procedint a 

sol·licitar-li, amb antelació a l'inici de les obres, totes aquells aclariments, reparacions o 

documents complementaris que, dintre de la seva competència i atribucions legals, 

estimés necessaris per a poder dirigir de manera solvent l'execució de les mateixes 

16.1.6 LES ENTITATS I ELS LABORATORIS DE CONTROL DE QUALITAT DE 

L'EDIFICACIÓ 

Són entitats de control de qualitat de l'edificació aquelles capacitades per a atorgar 

assistència tècnica en la verificació de la qualitat del projecte, dels materials i de 

l'execució de l'obra i les seves instal·lacions d'acord amb el projecte i la normativa 

aplicable. 

 

Són laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació els capacitats per a 

atorgar assistència tècnica, mitjançant la realització d'assajos o proves de servei dels 

materials, sistemes o instal·lacions d'una obra d'edificació 

16.1.7 ELS SUBMINISTRADORS DE PRODUCTES 

Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de 

magatzems, importadors o venedors de productes de construcció. 

 

S'entén per producte de construcció aquell que es fabrica per a la seva incorporació 

permanent en una obra, incloent materials, elements semielaborats, components i 

obres o part de les mateixes, tant acabades com en procés d'execució. 
 

16.2 AGENTS QUE INTERVENEN EN L'OBRA SEGONS LLEI 38/99 (L.O.E.) 

La relació d'agents intervinents es troba en la memòria descriptiva del projecte. 
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16.3 AGENTS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT SEGONS RD 1627/97 

La relació d'agents intervinents en matèria de seguretat i salut es troba en la memòria 

descriptiva del projecte. 

16.4 LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 

En correspondència amb la L.O.E., la Direcció facultativa està composta per la direcció 

d'Obra i la direcció d'Execució de l'Obra. A la Direcció facultativa s'integrarà el 

Coordinador en matèria de Seguretat i Salut en fase d'execució de l'obra, en el cas 

que s'hagi adjudicat aquesta missió a facultatiu distint dels anteriors. 

 

Representa tècnicament els interessos del promotor durant l'execució de l'obra dirigint 

el procés de construcció en funció de les atribucions professionals de cada tècnic 

participant. 

16.5 VISITES FACULTATIVES 

Són les realitzades a l'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels 

membres que componen la Direcció facultativa. La intensitat i nombre de visites 

dependrà de les comeses que a cada agent li són pròpies, podent variar en funció dels 

requeriments específics i de la major o menor exigència presencial requerida al tècnic 

a aquest efecte en cada cas i segons cadascuna de les fases de l'obra. Hauran 

d'adaptar-se al procés lògic de construcció, podent els agents ésser o no coincidents 

en l'obra en funció de la fase concreta que s'estigui desenvolupant a cada moment i de 

la comesa exigible a cadascú. 

16.6 OBLIGACIONS DELS AGENTS INTERVINENTS 

Les obligacions dels agents que intervenen en l'edificació són les contingudes en els 

articles 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16, del capítol III de la L.O.E. i altra legislació 

aplicable. 

16.6.1 EL PROMOTOR 

Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell. 

 



 

 

Disseny d’una planta de producció de biogàs mitjançant un digestor anaeròbic per la producció d’electricitat                  .  

M91 

 

Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, 

així com autoritzar al Director d'Obra, al Director de l'Execució de l'Obra i al 

Contractista posteriors modificacions del mateix que fossin imprescindibles per a dur a 

bon terme el projectat. 

 

Triar i contractar als diferents agents, amb la titulació i capacitat professional 

necessària, que garanteixin el compliment de les condicions legalment exigibles per a 

realitzar en la seva globalitat i dur a bon terme l'objecte del promogut, en els terminis 

estipulats i en les condicions de qualitat exigibles mitjançant el compliment dels 

requisits bàsics estipulats per als edificis. 

 

Gestionar i fer-se càrrec de les preceptives llicències i altres autoritzacions 

administratives procedents que, de conformitat amb la normativa aplicable, comporta 

la construcció d'edificis, la urbanització que procedís en el seu entorn immediat, la 

realització d'obres que en ells s'executin i la seva ocupació. 

Garantir els danys materials que l'edifici pugui sofrir, per a l'adequada protecció dels 

interessos dels usuaris finals, en les condicions legalment establertes, assumint la 

responsabilitat civil de forma personal i individualitzada, tant per a actes propis com 

per a actes d'altres agents pels que, conforme a la legislació vigent, s'ha de respondre. 

 

La subscripció obligatòria d'una assegurança, d'acord a les normes concretes fixades 

a aquest efecte, que cobreixi els danys materials que ocasionin en l'edifici 

l'incompliment de les condicions d'habitabilitat en tres anys o que afectin a la seguretat 

estructural en el termini de deu anys, amb especial esment als habitatges individuals 

en règim de autopromoció, que es regiran per tot allò especialment legislat a aquest 

efecte. 

 

Contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi 

Bàsic, si escau, igual que als tècnics coordinadors en la matèria en la fase que 

correspongui, tot això segons l'establert en el RD 1627/97, de 24 d'octubre, pel qual 

s'estableixen les disposicions mínimes en matèria de seguretat i salut en les obres de 

construcció. 
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El Promotor no podrà donar ordre d'inici de les obres fins que el Contractista hagi 

redactat el seu Pla de Seguretat i, a més, aquest hagi estat aprovat pel coordinador en 

Matèria de Seguretat i Salut en fase d'Execució de l'obra, deixant constància expressa 

en l'Acta d'Aprovació realitzada a aquest efecte. 

 

Efectuar el denominat Avís Previ a l'autoritat laboral competent, fent constar les dades 

de l'obra, redactant-lo d'acord a l'especificat en l'Annex III del RD 1627/97. Còpia del 

mateix haurà d'exposar-se en l'obra de forma visible, actualitzant-lo si fos necessari. 

 

Subscriure l'acta de recepció final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent 

constar l'acceptació de les obres, que podrà efectuar-se amb o sense reserves i que 

haurà d'abastar la totalitat de les obres o fases completes. En el cas de fer esment 

exprés a reserves per a la recepció, haurien d'esmentar-se de manera detallada les 

deficiències i s'haurà de fer constar el termini que haurien de quedar resolts els 

defectes observats. 

 

Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de l'Edifici que conté 

el manual d'ús i manteniment del mateix i altra documentació d'obra executada, o 

qualsevol altre document exigible per les Administracions competents. 

16.6.2 EL PROJECTISTA 

Redactar el projecte per encàrrec del Promotor, amb subjecció a la normativa 

urbanística i tècnica en vigor i contenint la documentació necessària per a tramitar tant 

la llicència d'obres i altres permisos administratius -projecte bàsic- com per a ser 

interpretada i poder executar totalment l'obra, lliurant al Promotor les còpies 

autoritzades corresponents, degudament visades pel seu col·legi professional. 

 

Definir el concepte global del projecte d'execució amb el nivell de detall gràfic i escrit 

suficient i calcular els elements fonamentals de l'edifici, especialment la fonamentació i 

l'estructura. Concretar en el Projecte l'emplaçament de cambres de màquines, de 

comptadors, fornícules, espais assignats per a pujada de conductes, reserves de buits 

de ventilació, allotjament de sistemes de telecomunicació i, en general, d'aquells 

elements necessaris en l'edifici per a facilitar les determinacions concretes i 

especificacions detallades que són comeses dels projectes parcials, havent aquests 
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d'adaptar-se al Projecte d'Execució, no podent contravenir-ho de cap manera . Haurà 

de lliurar-se necessàriament un exemplar del projecte complementari a l'Arquitecte 

abans de l'inici de les obres o instal·lacions corresponents. 

 

Acordar amb el Promotor la contractació de col·laboracions parcials d'altres tècnics 

professionals. 

 

Facilitar la col·laboració necessària perquè es produeixi l'adequada coordinació amb 

els projectes parcials exigibles per la legislació o la normativa vigent i que sigui 

necessari incloure per al desenvolupament adequat del procés constructiu, que 

haurien de ser redactats per tècnics competents, sota la seva responsabilitat i 

subscrits per persona física. Els projectes parcials seran aquells redactats per altres 

tècnics la competència dels quals pot ser distinta i incompatible amb les competències 

de l'Arquitecte i, per tant, d'exclusiva responsabilitat d'aquests 

 

Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislació 

vigent en els quals és legalment competent per a la seva redacció, excepte declinació 

expressa de l'Arquitecte i previ acord amb el Promotor, podent exigir la compensació 

econòmica en concepte de cessió de drets d'autor i de la propietat intel·lectual si 

s'hagués de lliurar a altres tècnics, igualment competents per a realitzar el treball, 

documents o plans del projecte per ell redactat, en suport paper o informàtic. 

 

Ostentar la propietat intel·lectual del seu treball, tant de la documentació escrita com 

dels càlculs de qualsevol tipus, així com dels plànols continguts en la totalitat del 

projecte i qualsevol dels seus documents complementaris. 

16.6.3 EL CONSTRUCTOR O CONTRACTISTA 

Tenir la capacitat professional o titulació que habilita per al compliment de les 

condicions legalment exigibles per a actuar com constructor. 

 

Organitzar els treballs de construcció per a complir amb els terminis previstos, d'acord 

al corresponent Pla d'Obra, efectuant les instal·lacions provisionals i disposant dels 

mitjans auxiliars necessaris. 
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Comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual 

inclourà el Pla de Seguretat i Salut al que es refereix l'article 7 del RD 1627/97 de 24 

d'octubre. 

 

Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de 

Prevenció de Riscos laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, 

redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al compliment estricte i 

permanent de l'establert en l'Estudi de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans 

necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, així com complir 

les ordres efectuades pel coordinador en matèria de Seguretat i Salut en la fase 

d'Execució de l'obra 

 

Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant 

les activitats dels treballadors al seu càrrec i, si escau, rellevant del seu lloc a tots 

aquells que poguessin menyscabar les condicions bàsiques de seguretat personals o 

generals, per no estar en les condicions adequades. 

 

Examinar la documentació aportada pels tècnics redactors corresponents, tant del 

Projecte d'Execució com dels projectes complementaris, així com de l'Estudi de 

Seguretat i Salut, verificant que li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de 

l'obra contractada o, en cas contrari, sol·licitant els aclariments pertinents 

 

Facilitar la tasca de la Direcció facultativa, subscrivint l'Acta de Replanteig executant 

les obres amb subjecció al Projecte d'Execució que haurà d'haver examinat 

prèviament, a la legislació aplicable, a les Instruccions de l'Arquitecte Director d'Obra i 

del Director de l'Execució Material de l'Obra, a fi d'arribar a la qualitat exigida en el 

projecte 

 

Efectuar les obres seguint els criteris a l'ús que són propis de la correcta construcció, 

que té l'obligació de conèixer i posar en pràctica, així com de les lleis generals dels 

materials o lex artis, encara quan aquests criteris no estiguessin específicament 

ressenyats en la seva totalitat en la documentació de projecte A aquest efecte, ostenta 

la prefectura de tot el personal que intervingui en l'obra i coordina les tasques dels 

subcontractistes. 
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Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de l'obra imposin, 

disposant del nombre adequat d'oficials, suboficials i peons que l'obra requereixi a 

cada moment, bé per personal propi o mitjançant subcontractistes a aquest efecte, 

procedint a encavalcar aquells oficis en l'obra que siguin compatibles entre si i que 

permetin escometre diferents treballs alhora sense provocar interferències, contribuint 

amb això a la agilització i finalització de l'obra dintre dels terminis previstos. 

 

Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu càrrec perquè efectuï 

les actuacions pertinents per a executar les obres amb solvència, diligentment i sense 

interrupció, programant-les de manera coordinada amb l'Arquitecte Tècnic o 

Aparellador, Director d'Execució Material de l'Obra. 

 

Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, 

que haurien de transcórrer sense dilació i amb adequat ordre i concert, així com 

respondre directament dels treballs efectuats pels seus treballadors subordinats, 

exigint-los el continu autocontrol dels treballs que efectuïn, i ordenant la modificació de 

totes aquelles tasques que es presentin malament efectuades. 

 

Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements 

constructius, comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per 

prescripció facultativa del Director de l'Execució de l'obra els subministraments de 

material o prefabricats que no contin amb les garanties, documentació mínima exigible 

o documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació, havent de recaptar de la 

Direcció facultativa la informació que necessiti per a complir adequadament la seva 

comesa. 

 

Dotar de material, maquinària i utillatges adequats als operaris que intervinguin en 

l'obra, per a efectuar adequadament les instal·lacions necessàries i no menyscabar 

amb la posada en obra les característiques i naturalesa dels elements constructius que 

componen l'edifici una vegada finalitzat. 

 

Posar a la disposició de l'Arquitecte Tècnic o Aparellador els mitjans auxiliars i 

personal necessari per a efectuar les proves pertinents per al Control de Qualitat, 
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recaptant la dita tècnica el pla a seguir quant a les preses de mostres, trasllats, 

assajos i altres actuacions necessàries. 

 

Cuidar que el personal de l'obra guardi el degut respecte a la Direcció facultativa . 

 

Auxiliar al Director de l'Execució de l'Obra en els actes de replanteig i signar 

posteriorment i una vegada finalitzat aquest, l'acta corresponent d'inici d'obra, així com 

la de recepció final. 

 

Facilitar als Arquitectes Directors d'Obra les dades necessàries per a l'elaboració de la 

documentació final d'obra executada. 

 

Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en l'Article 19 de la Llei d'Ordenació 

de l'Edificació i que, en funció de la seva naturalesa, arriben a períodes de 1 any 

(danys per defectes de terminació o acabat de les obres), 3 anys (danys per defectes o 

vicis d'elements constructius o d'instal·lacions que afectin a l'habitabilitat) o 10 anys 

(danys en fonamentació o estructura que comprometin directament la resistència 

mecànica i l'estabilitat de l'edifici). 
 

16.6.4 EL DIRECTOR D'OBRA 

Dirigir l'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execució, facilitant la seva interpretació 

tècnica, econòmica i estètica als agents intervinents en el procés constructiu. 

 

Detenir l'obra per causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament 

en el Llibre d'Ordres i Assistències, donant explicacions immediates al Promotor. 

 

Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o plànols complementaris que 

es precisin per a l'adequat desenvolupament de les obres. És facultat expressa i única 

la redacció d'aquelles modificacions o aclariments directament relacionats amb 

l'adequació de la fonamentació i de l'estructura projectades a les característiques 

geotècniques del terreny; el càlcul o recàlcul del dimensionament i armat de tots i 

cadascun dels elements principals i complementaris de la fonamentació i de 

l'estructura vertical i horitzontal; els quals afectin substancialment a la distribució 
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d'espais i les solucions de façana i coberta i dimensionament i composició de buits, 

així com la modificació dels materials previstos. 

 

Assessorar al Director de l'Execució de l'Obra en aquells aclariments i dubtes que 

poguessin esdevenir per al correcte desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les 

interpretacions de les especificacions de projecte. 

 

Assistir a les obres a fi de resoldre les contingències que es produeixin per a 

assegurar la correcta interpretació i execució del projecte, així com impartir les 

solucions aclaridores que fossin necessàries, consignant en el Llibre d'Ordres i 

Assistències les instruccions precises que s'estimessin oportunes ressenyar per a la 

correcta interpretació de tot el que està projectat, sense perjudici d'efectuar tots els 

aclariments i ordres verbals que s'estimés oportú. 

 

Signar l'Acta de replanteig o de començament d'obra i el Certificat Final d'Obra així 

com signar el vistiplau de les certificacions parcials referides al percentatge d'obra 

efectuada i, si escau i a instàncies del Promotor, la supervisió de la documentació que 

se li presenti relativa a les unitats d'obra realment executades prèvia a la seva 

liquidació final, tot això amb els visats que si escau fossin preceptius. 

 

Informar puntualment al Promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons 

tècniques o normatives, comporten una variació del construït pel que fa al projecte 

bàsic i d'execució i que afectin o puguin afectar al contracte subscrit entre el promotor i 

els destinataris finals dels habitatges. 

 

Redactar la documentació final d'obra, pel que fa a la documentació gràfica i escrita 

del projecte executat, incorporant les modificacions efectuades. Per a això, els tècnics 

redactors de projectes i/o estudis complementaris hauran obligatòriament lliurar-li la 

documentació final en la que es faci constar l'estat final de les obres i/o instal·lacions 

per ells redactades, supervisades i realment executades, sent responsabilitat dels 

signants la veracitat i exactitud dels documents presentats. 

 

Al Projecte Final d'Obra s'annexarà l'Acta de Recepció Final; la relació identificativa 

dels agents que han intervingut en el procés d'edificació, inclosos tots els 
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subcontractistes i oficis intervinents; les instruccions d'Ús i Manteniment de l'Edifici i de 

les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació. 

 

La documentació a la qual es fa referència en els dos apartats anteriors és part 

constituent del Llibre de l'Edifici i el Promotor haurà de lliurar una còpia completa als 

usuaris finals del mateix que, en el cas d'edificis d'habitatges plurifamiliars, es 

materialitza en un exemplar que haurà de ser custodiat pel president de la Comunitat 

de Propietaris o per l'Administrador, sent aquests els responsables de divulgar a la 

resta de propietaris el seu contingut i de fer complir els requisits de manteniment que 

consten en la citada documentació. 

 

A més de totes les facultats que corresponen a l'Arquitecte Director d'Obra, 

expressades en els articles precedents, és missió específica seva la direcció mediata, 

denominada alta direcció en el que al compliment de les directrius generals del 

projecte es refereix, i a l'adequació del construït a aquest. 

 

S'ha d'assenyalar expressament que la resistència al compliment de les ordres dels 

Arquitectes Directors d'Obra en la seva tasca d'alta direcció es considerarà com falta 

greu i, en cas que, al seu parer, d'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les 

persones que en ella treballen, podrà recusar al Contractista i/o acudir a les autoritats 

judicials, sent responsable el Contractista de les conseqüències legals i econòmiques. 
 

16.6.5 EL DIRECTOR DE L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

Correspon a l'Arquitecte Tècnic o Aparellador, segons s'estableix en l'Article 13 de la 

LOE i altra legislació vigent a aquest efecte, les atribucions competencials i obligacions 

que s'assenyalen a continuació 

 

La direcció immediata de l'Obra. 

 

Verificar personalment la recepció a peu d'obra, previ al seu aplec o col·locació 

definitiva, de tots els productes i materials subministrats necessaris per a l'execució de 

l'obra, comprovant que s'ajusten amb precisió a les determinacions del projecte i a les 

normes exigibles de qualitat, amb la plena potestat d'acceptació o rebuig dels mateixos 
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en cas que ho considerés oportú i per causa justificada, ordenant la realització de 

proves i assajos que fossin necessaris. 

 

Dirigir l'execució material de l'obra d'acord amb les especificacions de la memòria i 

dels plànols del Projecte, així com, si escau, amb les instruccions complementàries 

necessàries que recaptés del Director d'Obra. 

 

Anticipar-se amb l'antelació suficient a les diferents fases de la posada en obra, 

requerint els aclariments a l'Arquitecte o Arquitectes Directors d'Obra que fossin 

necessàries i planificant de manera anticipada i continuada amb el Contractista 

principal i els subcontractistes els treballs a efectuar. 

 

Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, 

exigint la presentació dels oportuns certificats de idoneïtat dels mateixos. 

 

Verificar la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les 

instal·lacions, estenent-se aquesta comesa a tots els elements de fonamentació i 

estructura horitzontal i vertical, amb comprovació de les seves especificacions 

concretes de dimensionat d'elements, tipus de biguetes i adequació a fitxa tècnica 

homologada, diàmetres nominals, longituds d'ancoratge i encavallaments adequats i 

doblegat de barres. 

 

Observança dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats 

per la Instrucció del Formigó vigent i d'aplicació. 

 

Comprovació del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat 

traçat i replanteig amb acord als pendents, desnivells projectats i al compliment de 

totes les normatives que són d'aplicació; a dimensions parcials i totals d'elements, a la 

seva forma i geometria específica, així com a les distàncies que han de guardar-se 

entre ells, tant en horitzontal com en vertical. 

 

Verificació de d'adequada posada en obra de fàbriques i tancaments, al seu correcte i 

complet entrellaçament i, en general, al que pertoca a l'execució material de la totalitat 
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de l'obra i sense excepció alguna, d'acord als criteris i lleis dels materials i de la 

correcta construcció (lex artis) i a les normatives d'aplicació 

 

Assistir a l'obra amb la freqüència, dedicació i diligència necessàries per a complir 

eficaçment la deguda supervisió de l'execució de la mateixa en totes les seves fases, 

des del replanteig inicial fins a la total finalització de l'edifici, donant les ordres precises 

d'execució al Contractista i, si escau, als subcontractistes. 

 

Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que considerés 

oportú ressenyar per a la correcta execució material de les obres. 

 

Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres prèviament efectuades i 

l'adequació del realment executat a l'ordenat prèviament. 

 

Verificar l'adequat traçat d'instal·lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuació i 

el seu dimensionament, comprovant la seva idoneïtat i ajustament tant a 

l'especificacions del projecte d'execució com dels projectes parcials, coordinant 

aquestes actuacions amb els tècnics redactors corresponents. 

 

Detenir l'Obra si, al seu judici, existís causa greu i justificada, que s'haurà de fer 

constar necessàriament en el Llibre d'Ordres i Assistències, donant compte immediata 

als Arquitectes Directors d'Obra que haurien de necessàriament corroborar-la per a la 

seva plena efectivitat, i al Promotor. 

 

Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a l'especifica't per 

la normativa vigent, en la comesa de la qual i obligacions té legalment competència 

exclusiva, programant sota la seva responsabilitat i degudament coordinat i auxiliat pel 

contractista, les preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessàries 

d'elements estructurals, així com les proves d'estanqueïtat de façanes i dels seus 

elements, de cobertes i les seves impermeabilitzacions, comprovant l'eficàcia de les 

solucions. 
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Informar amb promptitud als Arquitectes Directors d'Obra dels resultats dels Assajos 

de Control conforme es vagi tenint coneixement dels mateixos, proposant-li la 

realització de proves complementàries en cas de resultats adversos. 

 

Després de l'oportuna comprovació, emetre les certificacions parcials o totals relatives 

a les unitats d'obra realment executades, amb els visats que si escau fossin preceptius 

 

Col·laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe 

d'unió entre aquests, el Contractista, els Subcontractistes i el personal de l'obra. 

 

Elaborar i subscriure responsablement la documentació final d'obra relativa als 

resultats del Control de Qualitat i, en concret, a aquells assajos i verificacions 

d'execució d'obra realitzats sota la seva supervisió relatius als elements de la 

fonamentació, murs i estructura, a les proves d'estanqueïtat i vessament de cobertes i 

de façanes, a les verificacions del funcionament de les instal·lacions de sanejament i 

desguassos de pluvials i altres aspectes assenyalats en la normativa de Control de 

Qualitat. 

 

Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb això la seva 

conformitat a la correcta execució de les obres i a la comprovació i verificació positiva 

dels assajos i proves realitzades. 

 

Si es fes cas omís de les ordres efectuades per l'Arquitecte Tècnic, Director de 

l'Execució de les Obres, es considerés com falta greu i, en cas que , al seu judici, 

l'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que en ella treballen, 

podrà acudir a les autoritats judicials, sent responsable el Contractista de les 

conseqüències legals i econòmiques. 
 

16.6.6 LES ENTITATS I ELS LABORATORIS DE CONTROL DE QUALITAT DE 

L'EDIFICACIÓ 

Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de 

l'encàrrec i, en tot cas, al director de l'execució de les obres. 
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Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar 

adequadament els treballs contractats, si escau, a través de la corresponent 

acreditació oficial atorgada per les Comunitats Autònomes amb competència en la 

matèria. 

16.6.7 ELS SUBMINISTRADORS DE PRODUCTES 

Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la 

comanda, responent del seu origen, identitat i qualitat, així com del compliment de les 

exigències que, si escau, estableixi la normativa tècnica aplicable. 

 

Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'ús i manteniment dels productes 

subministrats, així com les garanties de qualitat corresponents, per a la seva inclusió 

en la documentació de l'obra executada. 

16.6.8 ELS PROPIETARIS I ELS USUARIS 

Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un 

adequat ús i manteniment, així com rebre, conservar i transmetre la documentació de 

l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta conti. 

 

Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis 

o de part dels mateixos de conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment 

contingudes en la documentació de l'obra executada. 

16.7 DOCUMENTACIÓ FINAL D'OBRA: LLIBRE DE L'EDIFICI 

D'acord a l'Article 7 de la Llei d'Ordenació de l'Edificació, una vegada finalitzada l'obra, 

el projecte amb la incorporació, si escau, de les modificacions degudament aprovades, 

serà facilitat al promotor pel director d'Obra per a la formalització dels corresponents 

tràmits administratius. 

 

A aquesta documentació s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació 

identificativa dels agents que han intervingut durant el procés d'edificació així com la 

relativa a les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i les seves instal·lacions, de 

conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació. 
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Tota la documentació que fan referència els apartats anteriors, que constituirà el Llibre 
de l'Edifici, serà lliurada als usuaris finals de l'edifici. 

 

16.7.1 ELS PROPIETARIS I ELS USUARIS 

Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un 

adequat ús i manteniment, així com rebre, conservar i transmetre la documentació de 

l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta conti. 

 

Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis 

o de part dels mateixos de conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment 

contingudes en la documentació de l'obra executada. 
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17 PLEC DE CONDICIONS. DISPOSICIONS ECONÒMIQUES 

17.1 DEFINICIÓ 

Les condicions econòmiques fixen el marc de relacions econòmiques per a 

l'abonament i recepció de l'obra. Tenen un caràcter subsidiari respecte al contracte 

d'obra establert entre les parts que intervenen, Promotor i Contractista, que és en 

definitiva el qual té validesa. 

17.2 CONTRACTE D'OBRA 

S'aconsella que se signi el contracte d'obra, entre el Promotor i el Contractista, abans 

d'iniciar-se les obres, evitant en tant que sigui possible la realització de l'obra per 

administració. A la Direcció facultativa (Director d'Obra i Director d'Execució de l'Obra) 

se li facilitarà una còpia del contracte d'obra per a poder certificar en els termes 

pactats. 

 

Només s'aconsella contractar per administració aquelles partides d'obra irrellevants i 

de difícil quantificació, o quan es desitgi un acabat molt acurat. 

 

El contracte d'obra haurà de preveure les possibles interpretacions i discrepàncies que 

poguessin sorgir entre les parts, així com garantir que la Direcció facultativa pugui, de 

fet, COORDINAR, DIRIGIR i CONTROLAR l'obra, pel que és convenient que 

s'especifiquin i determinin amb claredat, com a mínim, els següents punts: 
 

 Documents a aportar pel contractista. 

 Condicions d'ocupació del solar i inici de les obres. 

 Determinació de les despeses d'agafades i consums. 

 Responsabilitats i obligacions del Contractista: Legislació laboral. 

 Responsabilitats i obligacions del Promotor. 

 Pressupost del Contractista. 

 Revisió de preus (en el seu cas). 

 Forma de pagament: Certificacions. 

 Retencions en concepte de garantia (mai menys del 5%). 

 Terminis d'execució: Planning. 

 Retard de l'obra: Penalitzacions. 
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 Recepció de l'obra: Provisional i definitiva. 

 Litigi entre les parts. 
 

Atès que aquest Plec de Condicions Econòmiques és complement del contracte d'obra 

en cas que no existeixi cap contracte d'obra entre les parts se li comunicarà a la 

Direcció facultativa, que posarà a la disposició de les parts el present Plec de 

Condicions Econòmiques que podrà ser usat com base per a la redacció del 

corresponent contracte d'obra. 

17.3 CRITERI GENERAL 

Tots els agents que intervenen en el procés de la construcció, definits en la Llei 

38/1999 d'Ordenació de l'Edificació (L.O.E.), tenen dret a percebre puntualment les 

quantitats reportades per la seva correcta actuació conformement a les condicions 

contractualment establertes, podent exigir-se recíprocament les garanties suficients 

per al compliment diligent de les seves obligacions de pagament. 

17.4 FIANCES 

El Contractista presentarà una fiança conforme al procediment que s'estipuli en el 

contracte d'obra: 

17.4.1 EXECUCIÓ DE TREBALLS A CÀRREC DE LA FIANÇA 

Si el contractista es negués a fer pel seu compte els treballs precisos per a ultimar 

l'obra en les condicions contractades, el Director d'Obra, en nom i representació del 

Promotor, els ordenarà executar a un tercer, o podrà realitzar-los directament per 

administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les 

accions que tingui dret el Promotor, en el cas que l'import de la fiança no fos suficient 

per a cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no anessin 

de rebut. 

17.4.2 DEVOLUCIÓ DE LES FIANCES 

La fiança rebuda serà retornada al Contractista en un termini establert en el contracte 

d'obra, una vegada signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. El Promotor podrà 
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exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i quitança dels seus deutes causats per 

l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments i subcontractes. 

17.4.3 DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA EN EL CAS D'EFECTUAR-SE RECEPCIONS 

PARCIALS 

Si el Promotor, amb la conformitat del Director d'Obra, accedís a fer recepcions 

parcials, tindrà dret el Contractista que se li retorni la part proporcional de la fiança 

17.5 DELS PREUS 

L'objectiu principal de l'elaboració del pressupost és anticipar el cost del procés de 

construir l'obra. Descompondrem el pressupost en unitats d'obra component menor 

que es contracta i certifica per separat, i basant-nos en aquests preus, calcularem el 

pressupost. 

17.5.1 PREU BÀSIC 

És el preu per unitat (ud, m, kg, etc.) d'un material amatent a peu d'obra , (inclòs el seu 

transport a obra, descàrrega en obra, embalatges, etc.) o el preu per hora de la 

maquinària i de la mà d'obra. 

17.5.2 PREU UNITARI 

És el preu d'una unitat d'obra que obtindrem com suma dels següents costos: 
 

 Costos directes: calculats com suma dels productes "preu bàsic x quantitat" de 

la mà d'obra, maquinària i materials que intervenen en l'execució de la unitat 

d'obra. 

 Mitjans auxiliars: Costos directes complementaris, calculats en forma 

percentual com percentatge d'altres components, degut al fet que representen 

els costos directes que intervenen en l'execució de la unitat d'obra i que són de 

difícil quantificació. Són diferents per a cada unitat d'obra. 

 Costos indirectes: aplicats com un percentatge de la suma dels costos directes 

i mitjans auxiliars, igual per a cada unitat d'obra degut al fet que representen els 

costos dels factors necessaris per a l'execució de l'obra que no es corresponen 

a cap unitat d'obra en concret. 
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En relació a la composició dels preus, el vigent Reglament general de la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques (Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre) 

estableix que la composició i el càlcul dels preus de les diferents unitats d'obra es basi 

en la determinació dels costos directes i indirectes precisos per a la seva execució, 

sense incorporar, en cap cas, l'import de l'Impost sobre el Valor Afegit que pugui 

gravar els lliuraments de béns o prestacions de serveis realitzats. 

 

Considera costos directes: 
 

 La mà d'obra que intervé directament en l'execució de la unitat d'obra 

 Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que queden integrats en la 

unitat que es tracti o que siguin necessaris per a la seva execució. 

 Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tinguin lloc per 

l'accionament o funcionament de la maquinària i instal·lacions utilitzades en 

l'execució de la unitat d'obra. 

 Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària i instal·lacions 

anteriorment citades. 
 

Han d'incloure's com a costos indirectes: 

 

Les despeses d'instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de 

magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratori, etc., els del personal 

tècnic i administratiu adscrit exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes 

despeses, excepte aquelles que es reflecteixin en el pressupost valorades en unitats 

d'obra o en partides alçades, es xifraran en un percentatge dels costos directes, igual 

per a totes les unitats d'obra, que adoptarà, en cada cas, l'autor del projecte a la vista 

de la naturalesa de l'obra projectada, de la importància del seu pressupost i del seu 

previsible termini d'execució 

 

Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, en les quals s'inclouen totes les 

especificacions necessàries per a la seva correcta execució, es troben en l'apartat de 

'Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra.', al costat de la descripció del 

procés d'execució de la unitat d'obra. 
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Si en la descripció del procés d'execució de la unitat d'obra no figurés cap operació 

necessària per a la seva correcta execució, s'entén que està inclosa en el preu de la 

unitat d'obra, pel que no suposarà càrrec addicional o augment de preu de la unitat 

d'obra contractada. 

 

Per a major aclariment, s'exposen algunes operacions o treballs, que s'entén que 

sempre formen part del procés d'execució de les unitats d'obra 
 

 El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, fins i tot 

càrrega i descàrrega dels camions. 

 Eliminació de restes, neteja final i retirada de residus a abocador d'obra 

 Transport d'enderrocs sobrants a abocador autoritzat. 

 Muntatge, comprovació i posada a punt. 

 Les corresponents legalitzacions i permisos en instal·lacions. 

 Maquinària, bastimentada i mitjans auxiliars necessaris. 
 

Treballs que es consideraran sempre inclosos i per a no ser reiteratius no 

s'especifiquen en cadascuna de les unitats d'obra. 

17.5.3 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 

És el resultat de la suma dels preus unitaris de les diferents unitats d'obra que la 

componen. 
 

Es denomina Pressupost d'Execució Material al resultat obtingut per la suma dels 

productes del nombre de cada unitat d'obra pel seu preu unitari i de les partides 

alçades. És a dir, el cost de l'obra sense incloure les despeses generals, el benefici 

industrial i l'impost sobre el valor afegit. 
 

17.5.4 PREUS CONTRADICTORIS 

Només es produiran preus contradictoris quan el Promotor, per mitjà del Director 

d'Obra, decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o 

quan sigui necessari afrontar alguna circumstància imprevista. 
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El Contractista sempre estarà obligat a efectuar els canvis indicats. 

 

Per manca d'acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre el Director d'Obra i el 

Contractista abans de començar l'execució dels treballs i en el termini que determini el 

contracte d'obra o, en defecte d'això, abans de quinze dies hàbils des que se li 

comuniqui fefaentment al Director d'Obra. Si subsisteix la diferència, s'acudirà, en 

primer lloc, al concepte més anàleg dintre del quadre de preus del projecte i, en segon 

lloc, al banc de preus d'ús més freqüent en la localitat. 

 

Els contradictoris que hi hagués es referiran sempre als preus unitaris de la data del 

contracte d'obra. Mai es prendrà per a la valoració dels corresponents preus 

contradictoris la data de l'execució de la unitat d'obra en qüestió. 
 

17.5.5 RECLAMACIÓ D'AUGMENT DE PREUS 

Si el Contractista, abans de la signatura del contracte d'obra, no hagués fet la 

reclamació o observació oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió 

reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que 

serveixi de base per a l'execució de les obres. 

17.5.6 FORMES TRADICIONALS DE MESURAR O D'APLICAR ELS PREUS 

En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums locals respecte de 

l'aplicació dels preus o de la forma de mesurar les unitats d'obra executades. S'estarà 

al previst en el Pressupost i en el criteri de mesurament en obra recollit en el Plec. 

17.5.7 DE LA REVISIÓ DELS PREUS CONTRACTATS 

El pressupost presentat pel contractista s'entén que és tancat, pel que no s'aplicarà 

revisió de preus. 

 

Només es procedirà a efectuar revisió de preus quan hagi quedat explícitament 

determinat en el contracte d'obra entre el Promotor i el Contractista. 
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17.5.8 APILAMENT DE MATERIALS 

El Contractista queda obligat a executar els apilaments de materials o aparells d'obra 

que el Promotor ordeni per escrit. 

 

Els materials apilats, una vegada abonats pel propietari, són de l'exclusiva propietat 

d'aquest, sent el Contractista responsable de guardar-los i conservar-los. 

17.6 OBRES PER ADMINISTRACIÓ 

Es denominen "Obres per administració" aquelles en les quals les gestions que es 

precisen per a la seva realització les duu directament el Promotor, bé per si mateix, per 

un representant seu o mitjançant un Contractista. 
 

Les obres per administració es classifiquen en dues modalitats: 
 

 Obres per administració directa. 

 Obres per administració delegada o indirecta. 
 

Segons la modalitat de contractació, en el contracte d'obra es regularà: 
 

 La seva liquidació. 

 L'abonament al Contractista dels comptes d'administració delegada. 

 Les normes per a l'adquisició dels materials i aparells. 

 Responsabilitats del Contractista en la contractació per administració en 

general i, en particular, la deguda al baix rendiment dels obrers. 
 

 

17.7 VALORACIÓ I ABONAMENT DELS TREBALLS 

17.7.1 FORMA I TERMINIS D'ABONAMENT DE LES OBRES 

Es realitzarà per certificacions d'obra i es recolliran les condicions en el contracte 

d'obra establert entre les parts que intervenen (Promotor i Contractista) que, en 

definitiva, és el qual té validesa. 
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Els pagaments s'efectuaran per la propietat en els terminis prèviament establerts en el 

contracte d'obra, i el seu import correspondrà precisament al de les certificacions de 

l'obra conformades pel director d'Execució de l'Obra, en virtut de les quals es 

verifiquen aquests. 

 

El Director d'Execució de l'Obra realitzarà, en la forma i condicions que estableixi el 

criteri d'amidament en obra incorporat en les Prescripcions en quant a l'Execució per 

unitat d'obra, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de temps 

anterior, podent el Contractista presenciar la realització de tals amidaments. 
 

Per a les obres o parts d'obra que, per les seves dimensions i característiques, hagin 

de quedar posterior i definitivament ocultes, el contractista està obligat a avisar al 

Director d'Execució de l'Obra amb la suficient antelació, a fi que aquest pugui realitzar 

els corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les 

defineixin, la conformitat dels quals subscriurà el Contractista. 

 

Per manca d'avís anticipat, l'existència del qual correspon provar al Contractista, 

queda aquest obligat a acceptar les decisions del Promotor sobre el particular. 

17.7.2 RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS 

En els terminis fixats en el contracte d'obra entre el Promotor i el Contractista, aquest 

últim formularà una relació valorada de les obres executades durant les dates 

previstes, segons l'amidament practicat pel director d'Execució de l'Obra 

 

Les certificacions d'obra seran el resultat d'aplicar, a la quantitat d'obra realment 

executada, els preus contractats de les unitats d'obra. No obstant això , els excessos 

d'obra realitzada en unitats, tals com excavacions i formigons, que siguin imputables al 

Contractista, no seran objecte de cap certificació. 

 

Els pagaments s'efectuaran pel promotor en els terminis prèviament establerts, i el seu 

import correspondrà al de les certificacions d'obra, conformades per la Direcció 

facultativa. Tindran el caràcter de document i lliuraments a bon compte, subjectes a les 

rectificacions i variacions que es derivin de la Liquidació Final, no suposant tampoc 
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aquestes certificacions parcials l'acceptació, l'aprovació, ni la recepció de les obres 

que comprenen. 

 

Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini que la 

valoració es refereix. Si la Direcció facultativa ho exigís, les certificacions s'estendran a 

origen. 

17.7.3 MILLORA D'OBRES LLIUREMENT EXECUTADES 

Quan el Contractista, fins i tot amb l'autorització del Director d'Obra, emprés materials 

de més acurada preparació o de major grandària que l'assenyalat en el projecte o 

substituís una classe de fàbrica per una altra que tingués assignat major preu, o 

executés amb majors dimensions qualsevol part de l'obra o, en general, introduís en 

aquesta i sense sol·licitar-se-la, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa 

segons el parer de la Direcció facultativa, no tindrà dret més que a l'abonament del 

que li pogués correspondre en el cas que hagués construït l'obra amb estricta 

subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 

17.7.4 ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA ALÇADA 

L'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada s'efectuarà prèvia 

justificació per part del Contractista. Per a això, el Director d'Obra indicarà al 

Contractista, amb anterioritat a la seva execució, el procediment que ha de seguir-se 

per a dur aquest compte. 

17.7.5 ABONAMENT DE TREBALLS ESPECIALS NO CONTRACTATS 

Quan calgués efectuar qualsevol tipus de treball d'índole especial o ordinària que, per 

no estar contractat, no sigui de compte del Contractista, i si no es contractessin amb 

tercera persona, tindrà el Contractista l'obligació de realitzar-los i de satisfer les 

despeses de tota classe que ocasionin, els quals li seran abonats per la Propietat per 

separat i en les condicions que s'estipulin en el contracte d'obra. 
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17.7.6 ABONAMENT DE TREBALLS EXECUTATS DURANT EL TERMINI DE 

GARANTIA 

Efectuada la recepció provisional, i si durant el termini de garantia s'haguessin 

executat treballs qualssevol, per al seu abonament es procedirà així: 
 

 Si els treballs que es realitzin estiguessin especificats en el Projecte, i sense 

causa justificada no s'haguessin realitzat pel contractista al seu degut temps, i 

el Director d'obra exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran 

valorats als preus que figurin en el Pressupost i abonats d'acord amb l'establert 

en el present Plec de Condicions, sense estar subjectes a revisió de preus. 

 

 Si s'han executat treballs precisos per a la reparació de desperfectes 

ocasionats per l'ús de l'edifici, per haver estat aquest utilitzat durant aquest 

termini pel promotor, es valoraran i abonaran als preus del dia, prèviament 

acordats. 

 

 Si s'han executat treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per 

deficiència de la construcció o de la qualitat dels materials, no s'abonarà res 

per ells al Contractista. 

17.8 INDEMNITZACIONS MÚTUES 

17.8.1 INDEMNITZACIÓ PER RETARD DEL TERMINI DE TERMINACIÓ DE LES 

OBRES 

Si, per causes imputables al Contractista, les obres sofrissin un retard en la seva 

finalització en relació amb termini d'execució previst, el Promotor podrà imposar al 

Contractista, a càrrec de l'última certificació, les penalitzacions establertes en el 

contracte, que mai seran inferiors al perjudici que pogués causar el retard de l'obra. 

17.8.2 RETARD DELS PAGAMENTS PER PART DEL PROMOTOR 

Es regularà en el contracte d'obra les condicions a complir per part d'ambdós. 
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17.9 DIVERSOS 

17.9.1 MILLORES, AUGMENTS I/O REDUCCIONS D'OBRA 

Si, per causes imputables al Contractista, les obres sofrissin un retard en la seva 

finalització en relació amb termini d'execució previst, el Promotor podrà imposar al 

Contractista, a càrrec de l'última certificació, les penalitzacions establertes en el 

contracte d'obra, que mai seran inferiors al perjudici que pogués causar el retard de 

l'obra. 

17.9.2 UNITATS D'OBRA DEFECTUOSES 

Les obres defectuoses no es valoraran. 

17.9.3 ASSEGURANÇA DE LES OBRES 

El Contractista està obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri 

la seva execució, fins a la recepció definitiva. 

17.9.4 CONSERVACIÓ DE L'OBRA 

El Contractista està obligat a conservar l'obra contractada durant tot el temps que duri 

la seva execució, fins a la recepció definitiva. 

17.9.5 ÚS PEL CONTRACTISTA D'EDIFICI O BÉNS DEL PROMOTOR 

No podrà el Contractista fer ús d'edifici o béns del Promotor durant l'execució de les 

obres sense el consentiment del mateix. 

 

A l'abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com per 

resolució del contracte, està obligat a deixar-lo desocupat i net en el termini que 

s'estipuli en el contracte d'obra. 

17.9.6 PAGAMENT D'ARBITRIS 

El pagament d'impostos i arbitris en general, municipals o d'altre origen, sobre 

tanques, enllumenat, etc., l'abonament del qual ha de fer-se durant el temps 

d'execució de les obres i per conceptes inherents als propis treballs que es realitzen, 



 

 

Disseny d’una planta de producció de biogàs mitjançant un digestor anaeròbic per la producció d’electricitat                  .  

M115 

 

correran a càrrec del Contractista, sempre que en el contracte d'obra no s'estipuli el 

contrari. 

17.10 RETENCIONS EN CONCEPTE DE GARANTIA 

De l'import total de les certificacions es descomptarà un percentatge, que es retindrà 

en concepte de garantia. Aquest valor no haurà de ser mai menor del cinc per cent 

(5%) i respondrà dels treballs mal executats i dels perjudicis que puguin ocasionar-li al 

Promotor. 

 

Aquesta retenció en concepte de garantia quedarà en poder del Promotor durant el 

temps designat com PERÍODE DE GARANTIA, podent ser aquesta retenció, "en 

metàl·lic" o mitjançant un aval bancari que garanteixi l'import total de la retenció. 

 

Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs precisos per a ultimar 

l'obra en les condicions contractades, el Director d'Obra, en representació del 

Promotor, els ordenarà executar a un tercer, o podrà realitzar-los directament per 

administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les 

accions que tingui dret el Promotor, en el cas que l'import de la fiança no bastés per a 

cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de rebut 

 

La fiança retinguda en concepte de garantia serà retornada al Contractista en el 

termini estipulat en el contracte, una vegada signada l'Acta de Recepció Definitiva de 

l'obra. El promotor podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i liquidació 

dels seus deutes atribuïbles a l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments o 

subcontractes. 

17.11 TERMINIS D'EXECUCIÓ: PLANNING D'OBRA 

En el contracte d'obra haurien de figurar els terminis d'execució i lliuraments, tant totals 

com parcials. A més, serà convenient adjuntar al respectiu contracte un Planning de 

l'execució de l'obra on figurin de forma gràfica i detallada la durada de les diferents 

partides d'obra que haurien de conformar les parts contractants. 
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17.12 LIQUIDACIÓ ECONÒMICA DE LES OBRES 

Simultàniament al deslliurament de l'última certificació, es procedirà a l'atorgament de 

l'Acta de Liquidació Econòmica de les obres, que haurien de signar el Promotor i el 

Contractista. En aquest acte es donarà per acabada l'obra i es lliuraran, si escau, les 

claus, els corresponents butlletins degudament emplenats d'acord a la Normativa 

Vigent, així com els projectes Tècnics i permisos de les instal·lacions contractades. 

 

Aquesta Acta de Liquidació Econòmica servirà d'Acta de Recepció Provisional de les 

obres, per a això serà conformada pel promotor, el Contractista, el Director d'Obra i el 

Director d'Execució de l'Obra, quedant des d'aquest moment la conservació i custòdia 

de les mateixes a càrrec del Promotor. 

 

La citada recepció de les obres, provisional i definitiva, queda regulada segons es 

descriu en les Disposicions Generals del present Plec. 

17.13 LIQUIDACIÓ FINAL DE L'OBRA 

Entre el Promotor i Contractista, la liquidació de l'obra haurà de fer-se d'acord amb les 

certificacions conformades per la Direcció d'Obra. Si la liquidació es realitzés sense el 

vistiplau de la Direcció d'Obra, aquesta només intervindrà, en cas de desavinença o 

desacord, en el recurs davant els Tribunals 
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18 PLEC DE CONDICIONS. PRESCRIPCIONS SOBRE ELS MATERIALS 

Per a facilitar la labor a realitzar, per part del Director de l'Execució de l'Obra per al 

control de recepció en obra dels productes, equips i sistemes que se subministrin a 

l'obra d'acord amb l'especificat en l'article 7.2. del CTE, en el present projecte 

s'especifiquen les característiques tècniques que haurien de complir els productes, 

equips i sistemes subministrats. 

 

Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que 

sobre ells s'especifiquen en els diferents documents que componen el Projecte. Així 

mateix, les seves qualitats seran acords amb les diferents normes que sobre ells 

estiguin publicades i que tindran un caràcter de complementarietat a aquest apartat del 

Plec. Tindran preferència quant a la seva acceptabilitat aquells materials que estiguin 

en possessió de Document d'Idoneïtat Tècnica que avali les seves qualitats, emès per 

Organismes Tècnics reconeguts. 

 

Aquest control de recepció en obra de productes, equips i sistemes comprendrà 

segons l'article 7.2. del CTE: 
 

 El control de la documentació dels subministraments, realitzat d'acord amb 

l'article 7.2.1 . 

 El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat, 

segons l'article 7.2.2 . 

 

 El control mitjançant assajos, conforme a l'article 7.2.3 . 
 

Per part del Constructor o Contractista ha d'existir obligació de comunicar als 

subministradors de productes les qualitats que s'exigeixen per als distints materials, 

aconsellant-se que prèviament a l'ocupació dels mateixos se sol·liciti l'aprovació del 

Director d'Execució de l'Obra i de les entitats i laboratoris encarregats del control de 

qualitat de l'obra. 

 

El Contractista serà responsable que els materials empleats compleixin amb les 

condicions exigides, independentment del nivell de control de qualitat que s'estableixi 

per a l'acceptació dels mateixos. 
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El Contractista notificarà al Director d'Execució de l'Obra, amb suficient antelació, la 

procedència dels materials que es proposi utilitzar, aportant, quan així ho sol·liciti el 

Director d'Execució de l'Obra, les mostres i dades necessàries per a decidir sobre la 

seva acceptació. 

 

Aquests materials seran reconeguts pel director d'Execució de l'Obra abans de la seva 

ocupació en obra, sense l'aprovació de la qual no podran ser apilats en obra ni es 

podrà procedir a la seva col·locació. Així mateix, encara després de col·locats en obra, 

aquells materials que presentin defectes no percebuts en el primer reconeixement, 

sempre que vagi en perjudici del bon acabat de l'obra, seran retirats de l'obra. Tots les 

despeses que això ocasionés seran a càrrec del Contractista. 

 

El fet que el Contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva 

responsabilitat. 

 

La simple inspecció o examen per part dels Tècnics no suposa la recepció absoluta 

dels mateixos, sent els oportuns assajos els quals determinin la seva idoneïtat, no 

extingint-se la responsabilitat contractual del Contractista a aquests efectes fins a la 

recepció definitiva de l'obra. 
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19 AMIDAMENTS. 

 

 



1.1.- Movimiento de tierras

1.1.1.- Desmontes

1.1.1.1 M³ Desmonte en tierra, para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo de
medios mecánicos.

Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los
bordes de la base del terraplén. Desmonte en sucesivas franjas horizontales. Redondeado de
perfil en bordes ataluzados en las aristas de pie, quiebros y coronación. Refino de taludes.

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los planos
topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen excavado sobre los perfiles transversales
del terreno, una vez comprobado que dichos perfiles son los correctos según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre
ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el
Director de Ejecución de la obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4.300 4.300,000Desmonte y Nivelación de

Terreno
4.300,000 4.300,000

Total m³  ......: 4.300,000 2,14 9.202,00

Total subcapítulo 1.1.1.- Desmontes: 9.202,00

1.1.2.- Terraplenados

1.1.2.1 M³ Formación de terraplenado a cielo abierto para cimiento de terraplén, mediante el extendido
en tongadas de espesor no superior a 30 cm de material de la propia excavación. Incluso
carga, transporte y descarga a pie de tajo del material y humectación del mismo.

Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los
bordes de la base del terraplén. Excavación de la capa vegetal de la base y preparación de la
superficie de apoyo. Carga, transporte y extendido por tongadas de espesor uniforme.
Humectación o desecación de cada tongada. Compactación por tongadas. Escarificado,
refino, reperfilado y formación de pendientes.

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los planos
topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen de relleno sobre los perfiles
transversales del terreno realmente ejecutados, compactados y terminados según
especificaciones de Proyecto, siempre que los asientos medios del cimiento debido a su
compresibilidad sean inferiores al dos por ciento de la altura media del relleno tipo terraplén.
En caso contrario, podrá abonarse el exceso de volumen de relleno, siempre que este
asiento del cimiento haya sido comprobado mediante la instrumentación adecuada, cuya
instalación y coste correrá a cargo del Contratista. No serán de abono los rellenos que
fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas proyectadas debido a un exceso
de excavación o cualquier otro caso de ejecución incorrecta imputable al Contratista, ni las
creces no previstas en este Proyecto, estando el Contratista obligado a corregir a su costa
dichos defectos sin derecho a percepción adicional alguna.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4.300 4.300,000Elaboración Terraplenes

Perimetrales
4.300,000 4.300,000

Total m³  ......: 4.300,000 9,60 41.280,00

Total subcapítulo 1.1.2.- Terraplenados: 41.280,00

Total subcapítulo 1.1.- Movimiento de tierras: 50.482,00

Total presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno : 50.482,00

Presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1.- Superficiales

2.1.1.- Zapatas

2.1.1.1 M³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central
y vertido desde camión.

Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales
que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3,5 3,500Zapatas Zona Oficinas

3,500 3,500

Total m³  ......: 3,500 142,62 499,17

Total subcapítulo 2.1.1.- Zapatas: 499,17

Total subcapítulo 2.1.- Superficiales: 499,17

2.2.- Arriostramientos

2.2.1.- Vigas entre zapatas

2.2.1.1 M³ Formación de viga para el atado de la cimentación, realizada con hormigón armado
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido desde camión.

Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactación
del hormigón. Coronamiento y enrase. Curado del hormigón.

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10,2 10,200Vigas Atado Zona Oficinas

10,200 10,200

Total m³  ......: 10,200 138,87 1.416,47

Total subcapítulo 2.2.1.- Vigas entre zapatas: 1.416,47

Total subcapítulo 2.2.- Arriostramientos: 1.416,47

Total presupuesto parcial nº 2 Cimentaciones : 1.915,64

Presupuesto parcial nº 2 Cimentaciones
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1.- Acero

3.1.1.- Estructuras

3.1.1.1 M² Formación de estructura metálica formada por pilares metálicos HEB 100 y viguetas segun
documentación de proyecto, Acero laminado tipo S275, trabajado y montado en taller,
aplicación posterior de dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico con un
espesor de 40 micras por mano. Incluso p/p de conexiones a cimentación, preparación de
bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y transición de pilar
inferior a superior, mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y reparación
en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte,
manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.

Incluye: SOPORTES: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los
ejes. Colocación y fijación provisional del soporte. Aplomado y nivelación. Ejecución de las
uniones. FORJADO: Limpieza y preparación del plano de apoyo de las vigas. Replanteo y
marcado de los ejes de las vigas. Colocación y fijación provisional de las vigas. Presentación
de las viguetas. Ejecución de las uniones. Comprobación final del aplomado y de los niveles.
Colocación de bovedillas. Colocación de las armaduras con separadores homologados.
Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión.
Curado del hormigón. Desencofrado. Reparación de defectos superficiales del hormigón.
Reparación de defectos superficiales.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras
exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores
de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
175 175,000Estructura Zona Oficinas

175,000 175,000

Total m²  ......: 175,000 107,00 18.725,00

Total subcapítulo 3.1.1.- Estructuras: 18.725,00

Total subcapítulo 3.1.- Acero: 18.725,00

3.2.- Hormigón armado

3.2.1.- Forjados de losa mixta

3.2.1.1 M² Formación de Forjado de losa mixta, canto 20 cm, con chapa colaborante de acero
galvanizado de 0,80 mm de espesor, tipo MT-100 de HIANSA Incluso p/p de remates
perimetrales y de voladizos, realizados a base de piezas angulares de chapa de acero
galvanizado; formación de huecos y refuerzos adicionales; fijaciones de las chapas y
remates, y apuntalamiento en las zonas donde sea necesario según datos del fabricante.
Todo ello apoyado sobre estructura metálica no incluida en este precio y fijado mediante
conectores no incluidos en este precio.

Incluye: Replanteo. Montaje de las chapas. Apuntalamiento, si fuera necesario. Fijación de
las chapas y resolución de los apoyos. Colocación de armaduras con separadores
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la superficie
de acabado. Curado del hormigón. Reparación de defectos superficiales.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².

Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor
de 6 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
175 175,000Forjado Techo Zona

Oficinas
175,000 175,000

Total m²  ......: 175,000 42,08 7.364,00

Total subcapítulo 3.2.1.- Forjados de losa mixta: 7.364,00

3.2.2.- Núcleos y pantallas

Presupuesto parcial nº 3 Estructuras
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.2.2.1 M³ Formación de deposito de hormigón de 20 cm de espesor medio, encofrado a dos caras,
realizado con hormigón armado HA-25/P/30/Qc fabricado en central y vertido con cubilote.
Incluso p/p de juntas y elementos para paso de instalaciones.

Incluye: Replanteo. Colocación de la armadura con separadores homologados. Colocación
de elementos para paso de instalaciones. Formación de juntas. Encofrado a dos caras del
muro. Vertido y compactación del hormigón. Desencofrado. Curado del hormigón.
Resolución de juntas de hormigonado. Limpieza de la superficie de coronación del muro.
Reparación de defectos superficiales.

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo,
según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m².

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
55 55,000Deposito Agua
55 55,000Deposito Purines
55 55,000Tanque Solidos

165,000 165,000

Total m³  ......: 165,000 415,96 68.633,40

3.2.2.2 M³ Formación de deposito de hormigón de 50 cm de espesor medio, encofrado a dos caras,
realizado con hormigón armado HA-25/P/30/Qc fabricado en central y vertido con cubilote.
Incluso p/p de juntas y elementos para paso de instalaciones.

Incluye: Replanteo. Colocación de la armadura con separadores homologados. Colocación
de elementos para paso de instalaciones. Formación de juntas. Encofrado a dos caras del
muro. Vertido y compactación del hormigón. Desencofrado. Curado del hormigón.
Resolución de juntas de hormigonado. Limpieza de la superficie de coronación del muro.
Reparación de defectos superficiales.

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo,
según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m².

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
569 569,000Digestor Primario
569 569,000Digestor Secundario

1.138,000 1.138,000

Total m³  ......: 1.138,000 259,82 295.675,16

Total subcapítulo 3.2.2.- Núcleos y pantallas: 364.308,56

Total subcapítulo 3.2.- Hormigón armado: 371.672,56

3.3.- Hormigón prefabricado

3.3.1.- Caseta

3.3.1.1 Ud Suministro y colocación de tramo de caseta prefabricada de hormigón para ubicación de
transformadores, modelo PF3-3030 de Ormazabal, de 7,24 m de longitud, 3,60 de anchura y
2,62 de altura, con capacidad para dos transformadores Incluso anclajes, montaje mediante
grúa y apeos necesarios.

Incluye: Replanteo de las losas sobre las vigas o muros. Izado y presentación mediante grúa.
Ajuste a su posición correcta y nivelación. Formación de la unión con los elementos de
apoyo. Llenado y sellado de juntas.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud,
según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, por el intradós, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Caseta Transformador

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 10.815,00 10.815,00

Presupuesto parcial nº 3 Estructuras
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Total subcapítulo 3.3.1.- Caseta: 10.815,00

Total subcapítulo 3.3.- Hormigón prefabricado: 10.815,00

Total presupuesto parcial nº 3 Estructuras : 401.212,56

Presupuesto parcial nº 3 Estructuras
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1.- Fábricas y trasdosados

4.1.1.- Hoja exterior cara vista

4.1.1.1 M² Ejecución de hoja exterior de 14 cm de espesor en cerramiento de fachada de fábrica, de
ladrillo cerámico cara vista perforado hidrofugado, salmón, acabado liso, 28,5x13,5x5 cm,
con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5.

Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta.
Rectificación de irregularidades del forjado terminado. Colocación y aplomado de miras de
referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas.
Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de los frentes de forjado, muros y
soportes. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos.
Repaso de las juntas y limpieza del paramento.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, incluyendo el revestimiento del frente de
forjado, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m², añadiendo a cambio la
superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, incluyendo el
revestimiento del frente de forjado, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m²,
añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo
de jambas y dinteles.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
225 225,000Fachadas Zona Oficinas

225,000 225,000

Total m²  ......: 225,000 53,20 11.970,00

Total subcapítulo 4.1.1.- Hoja exterior cara vista: 11.970,00

Total subcapítulo 4.1.- Fábricas y trasdosados: 11.970,00

4.2.- Carpintería exterior

4.2.1.- Aluminio

4.2.1.1 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo
de 15 micras, para conformado de ventana corredera simple de 200x120 cm, serie alta,
formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco.
Incluso p/p de cristales, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas.
Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Sala de Control
1 1,000Zona Recepción
1 1,000Sala Reuniones
1 1,000Despacho
1 1,000Zona Descanso
1 1,000Laboratorio

7,000 7,000

Total Ud  ......: 7,000 706,91 4.948,37

Presupuesto parcial nº 4 Fachadas
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

140113 PRESSUPOST Página 6



4.2.1.2 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo
de 15 micras, para conformado de ventana corredera simple de 40x40 cm, serie alta, formada
por dos hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Incluso
p/p de cristales, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de
silicona neutra y ajuste final en obra. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas.
Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Vestuario Personal
2 2,000Servicios

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000 356,23 1.424,92

Total subcapítulo 4.2.1.- Aluminio: 6.373,29

Total subcapítulo 4.2.- Carpintería exterior: 6.373,29

Total presupuesto parcial nº 4 Fachadas : 18.343,29

Presupuesto parcial nº 4 Fachadas
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1.- Puertas de entrada a la vivienda

5.1.1.- Acero

5.1.1.1 Ud Suministro y colocación de puerta de entrada de una hoja de 52 mm de espesor, 840x2040
mm de luz y altura de paso, acabado pintado con resina de epoxi color verde formada por
dos chapas de acero galvanizado de 1 mm de espesor, cerradura con tres puntos de cierre,
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra. Elaborada en taller,
con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Marcado de los puntos de fijación y recibido de patillas. Fijación del cerco al
paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de
cierre y accesorios. Realización de pruebas de servicio.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Puerta Principal

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 401,78 401,78

Total subcapítulo 5.1.1.- Acero: 401,78

Total subcapítulo 5.1.- Puertas de entrada a la vivienda: 401,78

5.2.- Puertas de paso interiores

5.2.1.- Metálicas

5.2.1.1 Ud Suministro y colocación de puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, 800x1945 mm
de luz y altura de paso, acabado galvanizado. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en
obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al
paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de
cierre y accesorios. Realización de pruebas de servicio.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Puerta Zona Descanso
1 1,000Puerta Laboratorio
1 1,000Puerta Sala Control

3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 101,59 304,77

Total subcapítulo 5.2.1.- Metálicas: 304,77

5.2.2.- De madera

5.2.2.1 Ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero
aglomerado directo, barnizada en taller, de pino país. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los
herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 5 Particiones
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

140113 PRESSUPOST Página 8



6 6,000Puertas Interiores
6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 193,58 1.161,48

5.2.2.2 Ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero
aglomerado directo, barnizada en taller, de pino país. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los
herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000Puertas Servicios y Duchas

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 192,85 1.157,10

Total subcapítulo 5.2.2.- De madera: 2.318,58

Total subcapítulo 5.2.- Puertas de paso interiores: 2.623,35

5.3.- Tabiques

5.3.1.- Hoja de partición para revestir

5.3.1.1 M² Formación de hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico
hueco (tochana), para revestir, 29x14x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso
p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas, roturas,
enjarjes, mochetas y limpieza.

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado
de miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas
y armarios. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. Tendido de
hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de los
elementos de fijación de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas,
soportes y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor
de 3 m².

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 3 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
150 150,000Particiones Interiores Zona

Oficinas
150,000 150,000

Total m²  ......: 150,000 21,23 3.184,50

Total subcapítulo 5.3.1.- Hoja de partición para revestir: 3.184,50

Total subcapítulo 5.3.- Tabiques: 3.184,50

Total presupuesto parcial nº 5 Particiones : 6.209,63

Presupuesto parcial nº 5 Particiones
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.1.- Calefacción, climatización y A.C.S.

6.1.1.- Sistemas de conducción de agua

6.1.1.1 Ud Suministro e instalación de acumulador de acero vitrificado, de suelo, 500 l, 740 mm de
diámetro y 2000 mm de altura, forro acolchado con cubierta posterior, aislamiento de
poliuretano inyectado libre de CFC y protección contra corrosión mediante ánodo de
magnesio. Incluso válvulas de corte, elementos de montaje y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluye: Replanteo. Colocación del interacumulador. Conexionado.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Acumulador ACS

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 1.254,04 1.254,04

6.1.1.2 M Suministro e instalación de tubería para distribución de agua caliente de 68 mm de diámetro,
compuesta por tubo de polietileno reticulado (PE-X) de 32 mm de diámetro y 2,9 mm de
espesor, preaislado térmicamente con espuma de polietileno reticulado (PE-X) y protegido
mecánicamente con tubo corrugado de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), para
conducción enterrada de agua en instalación centralizada de calefacción, colocada sobre
cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante
equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 15 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin
incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso p/p de accesorios
de unión y kits de aislamiento. Totalmente colocada y probada. Incluye la excavación y el
posterior relleno principal.

Incluye: Replanteo y trazado de la conducción. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de
la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el
fondo de la zanja. Descenso y colocación de la tubería en el fondo de la zanja. Montaje de la
instalación empezando por el extremo de cabecera. Formación de uniones entre piezas.
Ejecución del relleno envolvente.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras
interiores de arquetas u otros elementos de unión, según documentación gráfica de
Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros
elementos de unión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
150 150,000Alimentación Agua Calente

Digestores
50 50,000Alimentación Calefacción

Zona Oficinas
200,000 200,000

Total m  ......: 200,000 82,55 16.510,00

Total subcapítulo 6.1.1.- Sistemas de conducción de agua: 17.764,04

6.1.2.- Emisores por agua para climatización

6.1.2.1 Ud Suministro e instalación de radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 747 kcal/h,
compuesto de 10 elementos, en instalación de calefacción centralizada por agua, con
sistema bitubo. Incluso todos aquellos accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.
Situación y fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de
conducción de agua.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Presupuesto parcial nº 6 Instalaciones
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000Radiadores

10,000 10,000

Total Ud  ......: 10,000 192,37 1.923,70

Total subcapítulo 6.1.2.- Emisores por agua para climatización: 1.923,70

Total subcapítulo 6.1.- Calefacción, climatización y A.C.S.: 19.687,74

6.2.- Eléctricas y de control

6.2.1.- Instalación de transformación

6.2.1.1 Ud Suministro e instalación de transformador trifásico reductor de tensión BT/MT, de 1000 kVA
de potencia, tensión asignada 24 kV, tensión primario 420 V, tensión de salida de 24 kV,
frecuencia 50 Hz. Incluso todos aquellos accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Elementos de control y medida. Colocación
de la caja para el cuadro. Montaje de los componentes. Colocación y fijación de los tubos.
Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexionado de cables.
Colocación de mecanismos.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Transformador BT/MT

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 21.666,57 21.666,57

6.2.1.2 Ud Suministro e instalación de transformador trifásico reductor de tensión MT/BT, de 250 kVA de
potencia, tensión asignada 24 kV, tensión primario 24 kV, tensión de salida de 420 V,
frecuencia 50 Hz. Incluso todos aquellos accesorios necesarios para su correcto
funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Elementos de control y medida. Colocación
de la caja para el cuadro. Montaje de los componentes. Colocación y fijación de los tubos.
Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexionado de cables.
Colocación de mecanismos.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Transformador MT/BT

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 7.962,00 7.962,00

Total subcapítulo 6.2.1.- Instalación de transformación: 29.628,57

6.2.2.- Instalaciones interiores

6.2.2.1 Ud Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior para oficina de 175 m²,
compuesta de cuadro general de mando y protección, circuitos interiores y mecanismos
gama basica. Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje
de los componentes. Colocación y fijación de los tubos. Colocación de cajas de derivación y
de empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de mecanismos.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 6 Instalaciones
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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1 1,000Instalación Oficinas
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 1.102,02 1.102,02

Total subcapítulo 6.2.2.- Instalaciones interiores: 1.102,02

6.2.3.- Generadores de energía eléctrica

6.2.3.1 Ud Suministro e instalación de grupo motor de generación electrica mediante biogas modelo
SFGLD 240 de Guascor, , trifásico de 230/400 V de tensión, de 405 kW de potencia electrica y
217 kW de potencia termica; cuadro eléctrico de control; cuadro de conmutación de
accionamiento manual; e interruptor magnetotérmico tetrapolar (4P). Incluso accesorios
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y puesto en
marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.

Incluye: Montaje, fijación y nivelación. Conexionado y puesta en marcha. Puesta en marcha.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Motor Generación

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 223.680,00 223.680,00

Total subcapítulo 6.2.3.- Generadores de energía eléctrica: 223.680,00

6.2.4.- Instalaciones de control

6.2.4.1 Ud Suministro e instalación de equipo de control para planta de biogas; grupo hidráulico con
bombas de circulación, válvula de seguridad, manómetro, válvulas de cierre, llenado y
vaciado y caudalímetro; centralita de control, caudalimetros. Incluso válvulas de corte,
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluye: Replanteo. Colocación del equipo de control. Conexionado.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Equipo de control

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 27.337,09 27.337,09

Total subcapítulo 6.2.4.- Instalaciones de control: 27.337,09

6.2.5.- Líneas generales de alimentación

6.2.5.1 M Suministro e instalación de línea electrica enterrada, formada por cables unipolares con
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x25+2G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 110 mm de diámetro, suministrado en
rollo. Incluye la excavación de las zanjas y el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso
hilo guía. Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo.
Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno
envolvente.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
40 40,000Linea Alimentación Baja

Tensión
40,000 40,000
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Total m  ......: 40,000 29,53 1.181,20

6.2.5.2 M Suministro e instalación de línea electrica enterrada, formada por cables unipolares con
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x240+2G120 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1
kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 200 mm de diámetro, suministrado
en rollo. Incluye la excavación de las zanjas y el posterior relleno principal de las zanjas.
Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo.
Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno
envolvente.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000Linea Evacuación Baja

Tensión
10,000 10,000

Total m  ......: 10,000 167,33 1.673,30

Total subcapítulo 6.2.5.- Líneas generales de alimentación: 2.854,50

Total subcapítulo 6.2.- Eléctricas y de control: 284.602,18

6.3.- Tuberias distribución

6.3.1.- Instalación interior agua potable

6.3.1.1 Ud Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación
para: inodoros, lavabo doble, duchas, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X),
para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus
ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para
cada punto de servicio. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación y
fijación de tuberías y llaves. Realización de pruebas de servicio.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Instalación Vestuario

Personal
1 1,000Instalación Servicios

2,000 2,000

Total Ud  ......: 2,000 422,68 845,36

Total subcapítulo 6.3.1.- Instalación interior agua potable: 845,36

6.3.2.- Tubos distribución planta biogas

6.3.2.1 M Suministro y montaje de tubería para distribución en planta de biogas, colocada
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de acero estirado sin soldadura, de
DN 150 mm de diámetro. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión roscada, y demás material auxiliar.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de
pruebas de servicio.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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350 350,000Distribución Liquidos
Planta Biogas

350,000 350,000

Total m  ......: 350,000 58,90 20.615,00

Total subcapítulo 6.3.2.- Tubos distribución planta biogas: 20.615,00

Total subcapítulo 6.3.- Tuberias distribución: 21.460,36

6.4.- Iluminación

6.4.1.- Interior

6.4.1.1 Ud Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight, de 250 mm de diámetro, para 2
lámparas fluorescentes TC-D de 26 W. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y
accesorios.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000Sala de Control
6 6,000Zona Recepción
8 8,000Despacho
6 6,000Sala Reuniones
2 2,000Laboratorio
2 2,000Servicios

32,000 32,000

Total Ud  ......: 32,000 117,09 3.746,88

6.4.1.2 Ud Suministro e instalación de luminaria, de 1576x170x100 mm, para 2 lámparas fluorescentes
TL de 58 W. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones de anclaje y material auxiliar.
Totalmente montada, conexionada y comprobada.

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y
accesorios.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Vestuario Personal
2 2,000Zona Descanso
1 1,000Zona Material

5,000 5,000

Total Ud  ......: 5,000 68,98 344,90

Total subcapítulo 6.4.1.- Interior: 4.091,78

Total subcapítulo 6.4.- Iluminación: 4.091,78

6.5.- Contra incendios

6.5.1.- Alumbrado de emergencia
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6.5.1.1 Ud Suministro e instalación de luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5,
flujo luminoso 155 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm. Incluso accesorios, elementos de
anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de los tubos
fluorescentes.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000Alumbrado Emergencia

4,000 4,000

Total Ud  ......: 4,000 52,34 209,36

Total subcapítulo 6.5.1.- Alumbrado de emergencia: 209,36

6.5.2.- Señalización

6.5.2.1 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de
poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000Señalización Extintores

Oficinas
3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 7,69 23,07

Total subcapítulo 6.5.2.- Señalización: 23,07

6.5.3.- Extintores

6.5.3.1 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con
presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y
manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente
montado.

Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del soporte. Colocación
del extintor.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000Extintor Oficinas

15 15,000Extintores Exteriores
18,000 18,000

Total Ud  ......: 18,000 48,42 871,56

Total subcapítulo 6.5.3.- Extintores: 871,56

6.5.4.- Detección y alarma
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6.5.4.1 Ud Suministro e instalación de pulsador de alarma convencional de rearme manual, de ABS
color rojo, protección IP 41, con led indicador de alarma color rojo y llave de rearme.
Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Montaje y
conexionado del pulsador de alarma.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000Pulsadores Alarma

Incendios
10,000 10,000

Total Ud  ......: 10,000 33,45 334,50

6.5.4.2 Ud Suministro e instalación de central de detección automática de incendios, convencional,
microprocesada, de 6 zonas de detección, con caja y puerta metálica con cerradura. Incluso
baterías. Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Conexión a la red eléctrica y al circuito de
detección. Colocación y conexionado de las baterías.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Centralita Incendios

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 359,71 359,71

Total subcapítulo 6.5.4.- Detección y alarma: 694,21

6.5.5.- Sistemas de abastecimiento de agua

6.5.5.1 Ud Suministro e instalación de depósito para reserva de agua contra incendios de 25 m³ de
capacidad, prefabricado de poliéster, colocado en superficie, en posición vertical. Totalmente
montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y accesorios. Colocación y montaje del
depósito. Colocación y fijación de tuberías y accesorios. Realización de pruebas de servicio.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Aljibe

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 4.379,76 4.379,76

6.5.5.2 Ud Suministro e instalación de grupo de presión de agua contra incendios, con bomba electrica
de 5,5 kW. Incluso p/p de uniones, soportes, codos, manguitos, tes, piezas especiales y
accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del grupo de presión. Colocación y fijación de
tuberías y accesorios. Conexionado. Realización de pruebas de servicio.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Bomba PCI

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 5.140,44 5.140,44

6.5.5.3 Ud Suministro e instalación de boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de superficie,
compuesta de: armario construido en chapa blanca de 1,2 mm de espesor, acabado con
pintura epoxi color rojo RAL 3000 y puerta semiciega con ventana de metacrilato de chapa
blanca de 1,2 mm de espesor. Incluso tuberias, conexiones, accesorios y elementos de
fijación. Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo de la BIE, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que
puedan tener interferencias. Fijación del armario al paramento. Conexión a la red de
distribución de agua.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000Bocas Incendio Equipadas

8,000 8,000

Total Ud  ......: 8,000 426,23 3.409,84

6.5.5.4 Ud Suministro e instalación de hidrante de columna húmeda de 4" DN 100 mm, con una boca de
4" DN 100 mm, dos bocas de 2 1/2" DN 70 mm, racores y tapones. Certificado por AENOR.
Incluso tuberias, conexiones, accesorios y elementos de fijación. Totalmente montado,
conexionado y probado.

Incluye: Replanteo del hidrante, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que
puedan tener interferencias. Conexión a la red de distribución de agua.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Hidrante Exterior

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 1.312,17 1.312,17

Total subcapítulo 6.5.5.- Sistemas de abastecimiento de agua: 14.242,21

Total subcapítulo 6.5.- Contra incendios: 16.040,41

6.6.- Gas

6.6.1.- Acometidas

6.6.1.1 Ud Suministro e instalación de la tuberia de gas que une la red de digestores con la llave de
generación , formada por tubería enterrada de 150 m de longitud de acero, de 2" (50 mm) de
diámetro colocada sobre cama de arena en el fondo de la zanja previamente excavada, con
sus correspondientes accesorios y piezas especiales, collarín de toma en carga colocado
sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red. Incluso
demolición y levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa
HM-20/P/20/I y conexión a la red. Incluye la excavación y el posterior relleno principal.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio.

Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, coordinado con el resto
de instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con
compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en
seco de tuberías y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación
de tuberías. Empalme de la acometida con la red de distribución de gas. Realización de
pruebas de servicio.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Tuberia gas

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 27.572,40 27.572,40

Total subcapítulo 6.6.1.- Acometidas: 27.572,40

Total subcapítulo 6.6.- Gas: 27.572,40

6.7.- Tratamiento solidos

6.7.1.- Sistemas de tratamiento solidos

6.7.1.1 Ud Suministro e instalación de biotrituradora para planta de biogas; con cadena giratoria,
centralita de control. Incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su
correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluye: Replanteo. Colocación del equipo de control. Conexionado.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Picadora Solidos

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 3.605,00 3.605,00

6.7.1.2 Ud Suministro e instalación de alimentador de solidos para planta de biogas; elementos de
conexión y distribución, centralita de control. Incluso elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y
probado.

Incluye: Replanteo. Colocación del equipo de control. Conexionado.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Alimentador Solidos

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 11.591,62 11.591,62

Total subcapítulo 6.7.1.- Sistemas de tratamiento solidos: 15.196,62

Total subcapítulo 6.7.- Tratamiento solidos: 15.196,62

Total presupuesto parcial nº 6 Instalaciones : 388.651,49
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7.1.- Planas

7.1.1.- No transitables, no ventiladas

7.1.1.1 M² Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo convencional, con
pendiente del 1% al 5%, aislamiento termico de panel de espuma de poliisocianurato de 40
mm de espesor, e impermeabilización por lamina betuminosa.

Incluye: Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Vertido,
extendido y regleado de la capa de mortero de regularización. Limpieza y preparación de la
superficie. Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo
protección. Vertido y extendido de la capa de protección de grava.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos
perimetrales que la limitan.

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos
o petos perimetrales que la limitan.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
175 175,000Cubierta Zona Oficinas

175,000 175,000

Total m²  ......: 175,000 64,91 11.359,25

Total subcapítulo 7.1.1.- No transitables, no ventiladas: 11.359,25

Total subcapítulo 7.1.- Planas: 11.359,25

Total presupuesto parcial nº 7 Cubiertas : 11.359,25
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8.1.- Pinturas en paramentos interiores

8.1.1.- Plásticas

8.1.1.1 M² Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre
paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, dos manos de acabado
con pintura plástica. Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza.

Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos
de acabado.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
475 475,000Zona Oficinas

475,000 475,000

Total m²  ......: 475,000 10,31 4.897,25

Total subcapítulo 8.1.1.- Plásticas: 4.897,25

Total subcapítulo 8.1.- Pinturas en paramentos interiores: 4.897,25

8.2.- Conglomerados tradicionales

8.2.1.- Guarnecidos y enlucidos

8.2.1.1 M² Formación de revestimiento continuo interior de yeso, sobre paramento vertical, de hasta 3 m
de altura, de 15 mm de espesor. Incluso p/p de remates con rodapié, y montaje, desmontaje y
retirada de andamios.

Incluye: Amasado del yeso fino. Ejecución del enlucido, extendiendo la pasta de yeso fino
sobre la superficie previamente guarnecida.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento hasta el techo,
según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y
deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². No han
sido objeto de descuento los paramentos verticales que tienen armarios empotrados, sea
cual fuere su dimensión.

Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, considerando como altura la distancia entre el
pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de
superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². Los paramentos que tengan armarios
empotrados no serán objeto de descuento sea cual fuere su dimensión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
300 300,000Enlucido Zona Oficinas

300,000 300,000

Total m²  ......: 300,000 1,99 597,00

Total subcapítulo 8.2.1.- Guarnecidos y enlucidos: 597,00

Total subcapítulo 8.2.- Conglomerados tradicionales: 597,00

8.3.- Falsos techos

8.3.1.- Placas continuas
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8.3.1.1 M² Suministro y formación de falso techo continuo, constituido por placas de escayola lisa;
fijación de las placas por medio de guias. Incluso p/p de relleno de la parte exterior de las
juntas entre placas, realización de juntas de dilatación, repaso de las juntas y acabado
superficial de las placas.

Incluye: Trazado en los muros del nivel del falso techo. Colocación a nivel de reglones
adosados a los muros perimetrales. Colocación y ajuste de las placas a rompejuntas con
auxilio de reglones que permitan su nivelación y fijando las estopadas al techo pero sin tocar
los paramentos verticales. Realización de orificios para el paso de los tubos de la instalación
eléctrica. Enlucido de las placas con pasta de yeso.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según
documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
175 175,000Falso Techo Zona Oficinas

175,000 175,000

Total m²  ......: 175,000 13,44 2.352,00

Total subcapítulo 8.3.1.- Placas continuas: 2.352,00

Total subcapítulo 8.3.- Falsos techos: 2.352,00

Total presupuesto parcial nº 8 Revestimientos : 7.846,25

Presupuesto parcial nº 8 Revestimientos
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9.1.- Baños

9.1.1.- Aparatos sanitarios

9.1.1.1 Ud Suministro e instalación de inodoros de porcelana sanitaria, con tanque bajo, serie básica,
color blanco, con asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros; lavabo de
porcelana sanitaria, de semiempotrar, serie básica, color blanco; plato de ducha acrílico
gama básica, color, de 75x75 cm. Incluso desagües, llaves de regulación, enlaces de
alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de desagüe
existente, fijación de los aparatos y sellado con silicona. Totalmente instalados,
conexionados, probados y en funcionamiento.

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación de los aparatos.
Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación,
aplomado y colocación de aparatos. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería.
Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado
de juntas.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Vestuario Personal

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 755,70 755,70

9.1.1.2 Ud Suministro e instalación de inodoros de porcelana sanitaria, con tanque bajo, serie básica,
color blanco, con asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros; lavabo de
porcelana sanitaria, de semiempotrar, serie básica, color blanco. Incluso desagües, llaves de
regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y caliente y a
la red de desagüe existente, fijación de los aparatos y sellado con silicona. Totalmente
instalados, conexionados, probados y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación de los aparatos.
Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación,
aplomado y colocación de aparatos. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería.
Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado
de juntas.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Servicios

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 556,24 556,24

Total subcapítulo 9.1.1.- Aparatos sanitarios: 1.311,94

Total subcapítulo 9.1.- Baños: 1.311,94

Total presupuesto parcial nº 9 Equipamiento : 1.311,94

Presupuesto parcial nº 9 Equipamiento
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10.1.- Sistemas de pesado

10.1.1.- Bascula para pesado

10.1.1.1 Suministro e instalación de sistema de pesado para pesar camiones, electrónica, con
amortiguación de moviminentos y salida para pantalla de visualización de datos. Plataforma
en acero y hormigón armado. Diez celdas de carga de doble sensado. Con unas medidas de
20 m x 3,20 m. y una capacidad de pesado maximo de 80000 kg y minimo de 10 kg.

Incluye: Preparación del terreno con medios mecánicos. Instalación y calibración.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Bascula

1,000 1,000

Total   ......: 1,000 51.500,00 51.500,00

Total subcapítulo 10.1.1.- Bascula para pesado: 51.500,00

Total subcapítulo 10.1.- Sistemas de pesado: 51.500,00

10.2.- Jardinería

10.2.1.- Suministro de plantación de especies

10.2.1.1 Ud Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de
especies autoctonas de hoja perenne, suministrado en contenedor. Incluso p/p de aportación
de tierra vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de
alcorque, colocación de tutor y primer riego.

Incluye: Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno.
Plantación. Colocación de tutor. Primer riego.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
300 300,000Muro Perimetral

300,000 300,000

Total Ud  ......: 300,000 54,17 16.251,00

Total subcapítulo 10.2.1.- Suministro de plantación de especies: 16.251,00

Total subcapítulo 10.2.- Jardinería: 16.251,00

10.3.- Cerramientos

10.3.1.- Mallas metálicas

10.3.1.1 M Formación de cerramiento de parcela mediante malla de simple torsión, de 8 mm de paso de
malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y montantes de postes de acero
galvanizado de 48 mm de diámetro y 2,5 m de altura. Incluso p/p de replanteo, apertura de
huecos, relleno de hormigón para recibido de los montantes, colocación de la malla y
accesorios de montaje y tesado del conjunto.

Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los montantes y
tornapuntas. Apertura de huecos para colocación de los montantes. Colocación de los
montantes. Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de los montantes y tornapuntas.
Colocación de accesorios. Colocación de la malla y atirantado del conjunto.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de
Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
435 435,000Vallado Perimetral

Presupuesto parcial nº 10 Urbanización interior de la parcela
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

140113 PRESSUPOST Página 23



435,000 435,000

Total m  ......: 435,000 15,59 6.781,65

Total subcapítulo 10.3.1.- Mallas metálicas: 6.781,65

10.3.2.- Puertas

10.3.2.1 Ud Suministro y colocación de puerta cancela metálica de carpintería metálica, de hoja
corredera, dimensiones 1500x200 cm, para acceso de vehículos. Apertura automática con
equipo de automatismo recibido a obra para apertura y cierre automático de puerta.
Totalmente montada y en funcionamiento.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los perfiles guía. Instalación de la puerta. Vertido
del hormigón. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento.
Repaso y engrase de mecanismos y guías.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Puerta Entrada

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 5.285,96 5.285,96

Total subcapítulo 10.3.2.- Puertas: 5.285,96

Total subcapítulo 10.3.- Cerramientos: 12.067,61

10.4.- Pavimentos exteriores

10.4.1.- De aglomerado asfáltico

10.4.1.1 M² Formación de pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de composición gruesa,
tipo G20, con árido granítico y betún asfáltico de penetración, de 5 cm de espesor.

Incluye: Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa.
Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales y
longitudinales en la capa de mezcla bituminosa.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10.000 10.000,000Pavimentado Exterior

10.000,000 10.000,000

Total m²  ......: 10.000,000 6,15 61.500,00

Total subcapítulo 10.4.1.- De aglomerado asfáltico: 61.500,00

10.4.2.- Cerámicos/gres

10.4.2.1 M² Suministro y colocación de pavimento de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 33x33
cm, 8 €/m², extendidas sobre capa de regularización de 3 cm de mortero de cemento M-5.
Incluso p/p de juntas de dilatación y cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del
confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento.

Incluye: Replanteo de niveles. Extendido y compactación de la base de hormigón. Limpieza y
comprobación del grado de humedad de la base. Replanteo. Colocación de las baldosas.
Comprobación de la planeidad. Relleno de juntas. Limpieza del pavimento con serrín.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de
influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha
considerado el tanto por cien de roturas general.

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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175 175,000Suelo Zona Oficinas
175,000 175,000

Total m²  ......: 175,000 40,91 7.159,25

Total subcapítulo 10.4.2.- Cerámicos/gres: 7.159,25

Total subcapítulo 10.4.- Pavimentos exteriores: 68.659,25

10.5.- Iluminación exterior

10.5.1.- Alumbrado viario

10.5.1.1 Ud Suministro y montaje de columna de 6 m de altura, construida en chapa de acero galvanizado
de 3 mm de espesor, provista de caja de conexión y protección, conductor interior para
0,6/1,0 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 40x40x60 cm, luminaria tipo foco y
lámpara de vapor de mercurio de 200 vatios de potencia. Incluso p/p de cimentación,
accesorios, elementos de anclaje, equipo de encendido y conexionado. Totalmente instalada.

Incluye: Formación de cimentación de hormigón en masa. Preparación de la superficie de
apoyo. Fijación de la columna. Colocación de accesorios. Limpieza del elemento.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000Luz Exterior

10,000 10,000

Total Ud  ......: 10,000 530,37 5.303,70

Total subcapítulo 10.5.1.- Alumbrado viario: 5.303,70

Total subcapítulo 10.5.- Iluminación exterior: 5.303,70

Total presupuesto parcial nº 10 Urbanización interior de la parcela : 153.781,56

Presupuesto parcial nº 10 Urbanización interior de la parcela
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

140113 PRESSUPOST Página 25



11.1.- Señalizaciones y cerramientos del solar

11.1.1.- Vallados y accesos

11.1.1.1 M Suministro, montaje y desmontaje de valla trasladable realizada con bastidores
prefabricados de 3,50x2,00 m de altura. Formados por mallazo de 200x100 mm de
dimensiones de malla. Incluso p/p de puerta de acceso.

Incluye: Replanteo de los apoyos. Montaje y posterior desmontaje de acceso, valla y
accesorios.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
435 435,000Vallado Exterior

435,000 435,000

Total m  ......: 435,000 8,51 3.701,85

Total subcapítulo 11.1.1.- Vallados y accesos: 3.701,85

11.1.2.- Señales, placas, carteles,...

11.1.2.1 Ud Suministro, colocación y desmontaje de cartel indicativo de riesgos normalizado,
normalizado, de 700x1000 mm, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de
altura. Según R.D. 485/97. Incluso p/p de hormigonado del pozo con hormigón en masa
HM-20/B/20/I.

Incluye: Replanteo de los apoyos. Excavación y apertura manual de los pozos. Colocación,
alineado y aplomado de los soportes. Hormigonado del pozo. Montaje. Desmontaje posterior.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Cartel Riesgos

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 13,68 13,68

Total subcapítulo 11.1.2.- Señales, placas, carteles,...: 13,68

Total subcapítulo 11.1.- Señalizaciones y cerramientos del solar: 3.715,53

11.2.- Sistemas de protección colectiva

11.2.1.- Protección contra incendios

11.2.1.1 Ud Suministro y colocación de extintor de polvo químico ABC, polivalente antibrasa, de eficacia
34A/233B, de 6 kg de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con
difusor.

Incluye: Marcado de la situación de los extintores en los paramentos. Colocación y fijación
de soportes. Cuelgue de los extintores. Señalización.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000Extintores Ejecución Obra

5,000 5,000

Total Ud  ......: 5,000 50,48 252,40

Total subcapítulo 11.2.1.- Protección contra incendios: 252,40

11.2.2.- Barandillas

11.2.2.1 M Suministro, montaje y desmontaje de barandilla de protección lateral de zanjas, compuesta
por estacas de madera hincadas cada 1,0 m, pasamanos, travesaño intermedio y rodapié de
tablón de madera de pino de 20x7,2 cm.

Incluye: Colocación, instalación y comprobación. Desmontaje posterior.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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100 100,000Protección Zanjas
100,000 100,000

Total m  ......: 100,000 6,79 679,00

Total subcapítulo 11.2.2.- Barandillas: 679,00

11.2.3.- Protección eléctrica

11.2.3.1 Ud Suministro y colocación de cuadro general de mando y protección de obra para una potencia
máxima de 25 kW.

Incluye: Colocación del armario. Montaje, instalación y comprobación.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Cuadro Provisional

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 219,65 219,65

Total subcapítulo 11.2.3.- Protección eléctrica: 219,65

Total subcapítulo 11.2.- Sistemas de protección colectiva: 1.151,05

11.3.- Equipos de protección individual

11.3.1.- Para la cabeza

11.3.1.1 Ud Suministro de casco de seguridad para la construcción, con arnés de sujeción, según R.D.
773/97. Homologado y marcado con certificado CE.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000Trabajadores en

Construcción
10,000 10,000

Total Ud  ......: 10,000 3,36 33,60

Total subcapítulo 11.3.1.- Para la cabeza: 33,60

11.3.2.- Contra caídas de altura

11.3.2.1 Ud Suministro de cinturón de seguridad de suspensión con un punto de amarre, según R.D.
773/97. Homologado y marcado con certificado CE.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000Trabajadores en

Construcción
3,000 3,000

Total Ud  ......: 3,000 16,11 48,33

Total subcapítulo 11.3.2.- Contra caídas de altura: 48,33

11.3.3.- Para los ojos y la cara

11.3.3.1 Ud Suministro de gafas de protección contra impactos, según R.D. 773/97. Homologadas y
marcadas con certificado CE.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000Trabajadores en

Construcción
10,000 10,000

Total Ud  ......: 10,000 4,16 41,60

Total subcapítulo 11.3.3.- Para los ojos y la cara: 41,60
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11.3.4.- Para las manos y brazos

11.3.4.1 Ud Suministro de par de guantes de uso general de piel de vacuno, según R.D. 773/97.
Homologados y marcados con certificado CE.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000Trabajadores en

Construcción
10,000 10,000

Total Ud  ......: 10,000 5,90 59,00

Total subcapítulo 11.3.4.- Para las manos y brazos: 59,00

11.3.5.- Para los oídos

11.3.5.1 Ud Suministro de protector auditivo con arnés a cabeza anatómico y ajuste con almohadillado
central, según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000Trabajadores en

Construcción
5,000 5,000

Total Ud  ......: 5,000 10,20 51,00

Total subcapítulo 11.3.5.- Para los oídos: 51,00

11.3.6.- Para pies y piernas

11.3.6.1 Ud Suministro de par de botas de seguridad con puntera metálica y plantillas de acero flexibles,
según R.D. 773/97. Homologadas y marcadas con certificado CE.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000Trabajadores en

Construcción
10,000 10,000

Total Ud  ......: 10,000 49,25 492,50

Total subcapítulo 11.3.6.- Para pies y piernas: 492,50

11.3.7.- Para el cuerpo (vestuario de protección)

11.3.7.1 Ud Suministro de peto reflectante de color butano o amarillo, según R.D. 773/97. Homologado y
marcado con certificado CE.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000Trabajadores en

Construcción
10,000 10,000

Total Ud  ......: 10,000 22,58 225,80

Total subcapítulo 11.3.7.- Para el cuerpo (vestuario de protección): 225,80

11.3.8.- Para las vías respiratorias

11.3.8.1 Ud Suministro de mascarilla autofiltrante desechable, contra partículas de polvo, FFP1, según
R.D. 773/97. Homologada y marcada con certificado CE.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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50 50,000Trabajadores en
Construcción

50,000 50,000

Total Ud  ......: 50,000 1,45 72,50

Total subcapítulo 11.3.8.- Para las vías respiratorias: 72,50

Total subcapítulo 11.3.- Equipos de protección individual: 1.024,33

11.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios

11.4.1.- Material médico

11.4.1.1 Ud Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, con los contenidos
mínimos obligatorios, instalado en el vestuario.

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Botiquin Primeros Auxilios

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 104,74 104,74

Total subcapítulo 11.4.1.- Material médico: 104,74

Total subcapítulo 11.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios: 104,74

11.5.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar

11.5.1.- Casetas (alquiler/construcción/adaptación de locales)

11.5.1.1 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 14,00 m², compuesta por:
estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de
chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz
exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y
revestimiento de tablero en paredes. Según R.D. 486/97.

Incluye: Montaje, instalación y comprobación.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000Vestuarios

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 128,78 772,68

11.5.1.2 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 6,20 m², compuesta por:
estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de
chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos
fluorescentes y punto de luz exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio con luna y rejas,
puerta de entrada de chapa, suelo contrachapado hidrófugo con capa antideslizante,
revestimiento de tablero en paredes, placa turca, plato de ducha y lavabo de tres grifos,
puerta de madera en placa turca y cortina en ducha. Según R.D. 486/97.

Incluye: Montaje, instalación y comprobación.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000Aseos

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 196,74 1.180,44

Total subcapítulo 11.5.1.- Casetas (alquiler/construcción/adaptación de locales): 1.953,12

Total subcapítulo 11.5.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar: 1.953,12

11.6.- Formación

11.6.1.- Reuniones

Presupuesto parcial nº 11 Seguridad y salud
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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11.6.1.1 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos
horas. El Comité estará compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y
Salud con categoría de encargado de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª,
un ayudante y un vigilante de Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000Reuniones Mensuales

6,000 6,000

Total Ud  ......: 6,000 116,34 698,04

11.6.1.2 Ud Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico
cualificado perteneciente a una empresa asesora en Seguridad y Prevención de Riesgos.
Incluso p/p de pérdida de horas de trabajo por parte de los trabajadores asistentes a la
charla, considerando una media de seis personas.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000Formación SST

5,000 5,000

Total Ud  ......: 5,000 82,87 414,35

Total subcapítulo 11.6.1.- Reuniones: 1.112,39

Total subcapítulo 11.6.- Formación: 1.112,39

Total presupuesto parcial nº 11 Seguridad y salud : 9.061,16

Presupuesto parcial nº 11 Seguridad y salud
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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  Resumen de presupuesto 

 
DISSENY D’UNA PLANTA DE PRODUCCIÓ DE BIOGAS MITJANÇANT UN DIGESTOR ANAERÒBIC PER LA PRODUCCIÓ 

D’ELECTRICITAT. 
         
  Capítulo Importe % 
 
  Capítulo 1 Acondicionamiento del terreno. 50.482,00 4,81

  Capítulo 2 Cimentaciones. 1.915,64 0,18

  Capítulo 3 Estructuras. 401.212,56 38,20

  Capítulo 4 Fachadas. 18.343,29 1,75

  Capítulo 5 Particiones. 6.209,63 0,59

  Capítulo 6 Instalaciones. 388.651,49 37,01

  Capítulo 7 Cubiertas. 11.359,25 1,08

  Capítulo 8 Revestimientos. 7.846,25 0,75

  Capítulo 9 Equipamiento. 1.311,94 0,12

  Capítulo 10 Urbanización interior de la parcela. 153.781,56 14,64

  Capítulo 11 Seguridad y salud. 9.061,16 0,86

  Presupuesto de ejecución material. 1.050.174,77  

  13% de gastos generales. 136.522,72  

  6% de beneficio industrial. 63.010,49  

  Suma . 1.249.707,98  

  21% IVA. 262.438,68  

  Presupuesto de ejecución por contrata. 1.512.146,66  
         
  Honorarios de Ingeniero    

  Proyecto   8,00% sobre PEM . 84.013,98  

  IVA   21% sobre honorarios de Proyecto . 17.642,94  

      Total honorarios de Proyecto . 101.656,92  

  Dirección de obra   8,00% sobre PEM . 84.013,98  

  IVA   21% sobre honorarios de Dirección de obra . 17.642,94  

      Total honorarios de Dirección de obra . 101.656,92  

      Total honorarios de Ingeniero . 203.313,84  

      Total honorarios  . 203.313,84  

      Total presupuesto general  . 1.715.460,50 €

         

  Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de: 
UN MILLÓN SETECIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS. 
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20 ANNEX FITXA SIGPAC DE LA PARCEL·LA. 

  



PÁGINA 1

DATOS IDENTIFICATIVOS SIGPAC

8 - BARCELONA

0

34 - CALDERS

0

3

Provincia:

Agregado:

Polígono:

Municipio:

Zona:

Parcela:8

X: 411159,47

Y:
DATUM WGS84

4624340,84

  Fecha de vuelo de la foto del centroide de la parcela:

  Fecha de la cartografía Catastral (*):

  Fecha de impresión:

  Escala aproximada de impresión:

 

09/07/2013

(*) Pueden existir actualizaciones en la parcelación catastral que aún no se reflejen en SIGPAC por presentar deficiencias geométricas.

Coordenadas UTM del 
centro

16/12/2013

06/2012

1 : 3500
HUSO 31



PÁGINA 2

A) Relativos al recinto:

   Información SIGPAC asociada

El uso, delimitación gráfica u otros atributos de los recintos que aparecen en el SIGPAC tienen por objeto facilitar al agricultor la
 

cumplimentación de su solicitud de ayudas de la PAC. Cuando el uso que aparece en el SIGPAC sea distinto del uso real, el agricultor debe

 

realizar su solicitud de ayuda en base a este último, el real, debiendo comunicar la incidencia al servicio competente de su Comunidad

 

Autónoma.

Recinto UsoSuperficie (ha) Incidencias (1)Coef. RegadíoPendiente (%)
% ha

Admisibilidad 
en pastos

2 TIERRAS ARABLES6,5345 06,9

3 FORESTAL0,7257 126011,5

4 FORESTAL2,8762 16,2

5 TIERRAS ARABLES2,2426 06,2

9 PASTO ARBUSTIVO0,1034 126011,9 0 0

(1) La descripción de las incidencias SIGPAC aparece en el menú de Ayuda del Visor SIGPAC

B) Relativas al arbolado registrado en el recinto:

C) Resúmen de datos de la parcela:

Uso
Superficie (ha)

Total Admisible en 
pastos

FORESTAL 3,6019

PASTO ARBUSTIVO 0,1034 0

TIERRAS ARABLES 8,7771

Superficie Total 12,4824 0
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21 ANNEX DE CÀLCULS. 

21.1 DIMENSIONAMENT DE LA PLANTA. 

  



DADES MOTOR

Marca GUASCOR
Model SFGLD 240

Nombre Motors (N) 1
Funcionament Any (T) 8.000 h

Potència Elèctrica 405 kW/h
Potència Tèrmica 217 kW/h

Consum Combustible (Ccomb) 1.056 kW/h

DADES COMBUSTIBLE

Combustible Metà
PCI Combustible (PCIcomb) 10 kW/m3

Percentatge Combustible en el Biogàs (%CB) 60 %

ALTRES DADES

Velocitat de Càrrega Orgànica (VCO) 3 kg SV/m2·dia
Nombre digestors (Ndig) 1 ut

Sòlids Volàtils Aportats Mescla (SVmescla) 74,99 g SV/kg *Valor Taula Mescla Codigestió

Volum Biogàs Aportat Mescla (Vbm) 37,25 m3/tona *Valor Taula Mescla Codigestió

Volum Escumes Digestor (%Vesc) 10 %
Producció Volumètrica de Biogàs (Pvg) 1,1 m3/m3·digestor·dia

DIMENSIONAMENT MESCLA A CODIREGIR

DETERMINACIÓ DEL CABAL DE BIOGÁS NECESSARI

DISSENY D’UNA PLANTA DE PRODUCCIÓ DE BIOGAS 
MITJANÇANT UN DIGESTOR ANAERÒBIC PER LA 

PRODUCCIÓ D’ELECTRICITAT.

Volum Metà Necessàri (Vcn) Vcn =

Vcn = 106 m3/h

Volum Biogàs Necessàri (Vbn) Vbn =

Vbn = 176 m3/h

4.224 m3/dia
1.541.760 m3/any

Volum Necessàri de Digestió (Vnd) Vnd =

Vnd = 3.840 m3

Temps de Retenció Hidràulic (Tret) Tret =

Tret = 25 dies

DETERMINACIÓ DEL CABAL DE BIOGÁS NECESSARI

DETERMINACIÓ VOLUM NECESSÀRI DIGESTOR

DETERMINACIÓ TEMPS DE RETENCIÓ HIDRÀULIC



Volum Útil Digestió (Vud) Vud =

Vud = 3.456 m3

Cabal Tractament de Residus (Qmescla) Qmescla =

Qmescla = 138 m3/dia

3.456 m3/digestió

Sòlids Volàtils Prod. Biogàs Prop. Mescla SV aportats Biogas Aportat Volum digestió
(g/kg) (m3/kg·SV) (%) (g·SV/kg) (m3/tona) (m3/digestió)

(A) (B) (D) (D*A) (D*A*B)
Intestins i contingut intestinal 175 0,34 5,00% 8,75 2,98 172,80
Fangs depuració amb greixos 155 0,71 2,00% 3,10 2,20 69,12

Farines de carn 725 0,45 2,00% 14,50 6,53 69,12
Fangs residuals 35 0,56 8,00% 2,80 1,57 276,48

Purins de porc 34 0,53 65,00% 22,10 11,71 2246,40
Purins de boví 90 0,30 10,00% 9,00 2,70 345,60

Terres filtrans olis 323 0,69 3,00% 9,69 6,69 103,68
Fangs de flotació 101 0,57 5,00% 5,05 2,88 172,80

TOTAL 100,00% 74,99 37,25 3456,00

DETERMINACIÓ QUANTITAT VOLUM ÒPTIM MESCLA PER DIGESTIÓ COMPLETA

DETERMINACIÓ DEL CABAL TRACTAT
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21.2 CÀLCULS ESTRUCTURALS DIGESTORS I DIPÒSITS. 

  



Radi (m) r = 5,00
Altura (m) h = 3,00

Pes Específic Liquid (kN/m3) δ = 10,00 *Aigua
Quantia Geomètrica Mínima ρ = 0,002

Resistencia Formigó (N/mm2) fck = 25,00
Diametre de Armat Vertical Paret (mm) Øvp = 12,00

Coeficient de Seguretat Tallant γf = 1,50
Obertura màxima de fisures (mm) wmax = 0,10

Recubriment (mm) c = 47,00
Tensió Admisible de l'Acer (N/mm2) σs,adm = 100,00

Pes Unitari Paret (kN/m) p = 25,00
Espessor Base (m) e' = 0,40

Gruix Paret (m) e =

e = 0,20 metres

DIMENSIONAMENT DE L'ESTRUCTURA DELS DIPÒSITS CILINDRICS D'EMMAGATZEMATGE

DETERMINACIÓ DEL GRUIX DE LA PARET

DISSENY D’UNA PLANTA DE PRODUCCIÓ 
DE BIOGAS MITJANÇANT UN DIGESTOR 

ANAERÒBIC PER LA PRODUCCIÓ 

Determinació del Coeficient K K =

K = 3,90 αv = 2,000
αm = 0,213

Determinació de Vmax (kN/m) Vmax =

Vmax = 20 kN/m

Determinació de Canto Útil (m) d =

d = 0,147 m

Comprovació Cumpliment Tallant γf ≤

Vu =

Vu = 65,35 kN/m

= 3,27

COMPROVACIÓ DE LA TALLANT

1,50 ≤ 3,27 COMPLEIX



Determinació del Moment Vertical (kN·m/m) mve =

mve = 6,39 kN·m/m

Determinació del Mòdul de Fisuració (kN/m3) k =

k = 0,010 kN·m3

Determinació Armat Vertical Paret

Øv = 12,00 mm
Sep = 20,00 cm

* Segons les taules del valor de "k".

Determinació Esforç Tracció Màxim (kN/m) np =

0 40 * D l t l d'E f d t ió

DETERMINACIÓ DE L'ARMADURA HORITZONTAL PARET

DETERMINACIÓ DE L'ARMADURA VERTICAL PARET

α = 0,40 * De la taula d'Esforços de tracció.

np = 60,00 kN/m

Determinació Àrea Armat Horitzontal Paret Aarmat =

Aarmat = 6,00 cm2/m

Meitat armadura a cada cara:

Aarmat per cara = 3,00 cm2/m * Aarmat minima = 5,00 cm2/m

Determinació Armat Horitzontal Paret

Øh = 12,00 mm
Sep = 20,00 cm

* Segons taula de seccions de barilles d'acer

Determinació dels Moments Base (kN·m/m) minf =
msup = mve

minf = 42,50 kN·m/m
msup = 6,39 kN·m/m

DETERMINACIÓ DE L'ARMADURA DE LA SOLERA



Determinació del Mòdul de Fisuració (kN/m3) k =

kinf = 0,020 kN·m3

ksup = 0,003 kN·m3

Determinació Àrea Armat Base Aarmat inferior = 8,00 cm2/m * Aarmat minima = 8,00 cm2/m
Aarmat superior = 8,00 cm2/m * Aarmat minima = 8,00 cm2/m

Determinació Esforç Tracció Màxim (kN/m) nf =

α = 0,40 * De la taula d'Esforços de tracció.

nf = 27,00 kN/m

Determinació Àrea Armat Tracció Hidràulica Aarmat adicional =

Aarmat adicional = 1,35 cm2/m

Determinació Àrees Armat Base Aarmat inf total = Aarmat inferior + Aarmat adicional

Aarmat sup total = Aarmat superior + Aarmat adicional

Aarmat inf total = 9,35 cm2/m
Aarmat sup total = 9,35 cm2/m

Determinació Armats Base

Øb inf = 16,00 mm
Sepb inf = 20,00 cm

Øb sup = 16,00 mm
Sepb sup = 20,00 cm

* Segons taula de seccions de barilles d'acer



Radi (m) r = 16,00
Altura (m) h = 5,00

Pes Específic Liquid (kN/m3) δ = 10,00 *Aigua
Quantia Geomètrica Mínima ρ = 0,002

Resistencia Formigó (N/mm2) fck = 25,00
Diametre de Armat Vertical Paret (mm) Øvp = 12,00

Coeficient de Seguretat Tallant γf = 1,50
Obertura màxima de fisures (mm) wmax = 0,10

Recubriment (mm) c = 47,00
Tensió Admisible de l'Acer (N/mm2) σs,adm = 100,00

Pes Unitari Paret (kN/m) p = 25,00
Espessor Base (m) e' = 0,50

Gruix Paret (m) e =

e = 0,41 metres

DIMENSIONAMENT DE L'ESTRUCTURA DELS DIPÒSITS CILINDRICS DIGESTADORS

DETERMINACIÓ DEL GRUIX DE LA PARET

DISSENY D’UNA PLANTA DE PRODUCCIÓ 
DE BIOGAS MITJANÇANT UN DIGESTOR 

ANAERÒBIC PER LA PRODUCCIÓ 

Determinació del Coeficient K K =

K = 2,54 αv = 1,211
αm = 0,174

Determinació de Vmax (kN/m) Vmax =

Vmax = 79,4416 kN/m

Determinació de Canto Útil (m) d =

d = 0,357 m

Comprovació Cumpliment Tallant γf ≤

Vu =

Vu = 128,09 kN/m

= 1,61

COMPROVACIÓ DE LA TALLANT

1,50 ≤ 1,61 COMPLEIX



Determinació del Moment Vertical (kN·m/m) mve =

mve = 57,07 kN·m/m

Determinació del Mòdul de Fisuració (kN/m3) k =

k = 0,026 kN·m3

Determinació Armat Vertical Paret

Øv = 12,00 mm
Sep = 20,00 cm

* Segons les taules del valor de "k".

Determinació Esforç Tracció Màxim (kN/m) np =

0 30 * D l t l d'E f d t ió

DETERMINACIÓ DE L'ARMADURA HORITZONTAL PARET

DETERMINACIÓ DE L'ARMADURA VERTICAL PARET

α = 0,30 * De la taula d'Esforços de tracció.

np = 240,00 kN/m

Determinació Àrea Armat Horitzontal Paret Aarmat =

Aarmat = 24,00 cm2/m

Meitat armadura a cada cara:

Aarmat per cara = 12,00 cm2/m * Aarmat minima = 5,00 cm2/m

Determinació Armat Horitzontal Paret

Øh = 16,00 mm
Sep = 17,00 cm

* Segons taula de seccions de barilles d'acer

Determinació dels Moments Base (kN·m/m) minf =
msup = mve

minf = 136,00 kN·m/m
msup = 57,07 kN·m/m

DETERMINACIÓ DE L'ARMADURA DE LA SOLERA



Determinació del Mòdul de Fisuració (kN/m3) k =

kinf = 0,046 kN·m3

ksup = 0,019 kN·m3

Determinació Àrea Armat Base Aarmat inferior = 14,35 cm2/m * Aarmat minima = 8,00 cm2/m
Aarmat superior = 8,00 cm2/m * Aarmat minima = 8,00 cm2/m

Determinació Esforç Tracció Màxim (kN/m) nf =

α = 0,30 * De la taula d'Esforços de tracció.

nf = 87,50 kN/m

Determinació Àrea Armat Tracció Hidràulica Aarmat adicional =

Aarmat adicional = 4,38 cm2/m

Determinació Àrees Armat Base Aarmat inf total = Aarmat inferior + Aarmat adicional

Aarmat sup total = Aarmat superior + Aarmat adicional

Aarmat inf total = 18,73 cm2/m
Aarmat sup total = 12,38 cm2/m

Determinació Armats Base

Øb inf = 20,00 mm
Sepb inf = 17,00 cm

Øb sup = 16,00 mm
Sepb sup = 15,00 cm

* Segons taula de seccions de barilles d'acer
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21.3 CÀLCULS ESTRUCTURALS CASETA CONTROL I OFICINES. 

  



ÍNDICE

   

 

1.- MATERIALES................................................................................................................. 2

1.1.- Hormigones........................................................................................................ 2

1.2.- Aceros por elemento y posición.......................................................................... 2

1.2.1.- Aceros en barras........................................................................................ 2

1.2.2.- Aceros en perfiles....................................................................................... 2

 

2.- ARMADO DE PILARES Y PANTALLAS............................................................................. 2

2.1.- Pilares................................................................................................................ 2

 

3.- ESFUERZOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR HIPÓTESIS................................. 3

 

4.- ARRANQUES DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR HIPÓTESIS................................ 4

 

5.- PÉSIMOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS............................................................... 5

5.1.- Pilares................................................................................................................ 5

 

6.- LISTADO DE MEDICIÓN DE PILARES............................................................................ 9

 

7.- SUMATORIO DE ESFUERZOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR HIPÓTESIS Y
PLANTA........................................................................................................................

10



1.- MATERIALES

1.1.- Hormigones
H-175, Control Normal; fck = 175 kp/cm²; γc = 1.50

1.2.- Aceros por elemento y posición

1.2.1.- Aceros en barras

Para todos los elementos estructurales de la obra: AEH-400, Control Normal; fyk = 4100 kp/cm²; γs = 1.15

1.2.2.- Aceros en perfiles

Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico
(kp/cm²)

Módulo de elasticidad
(kp/cm²)

Aceros conformados  S235 2396 2140673

Aceros laminados  S275 2803 2140673

2.- ARMADO DE PILARES Y PANTALLAS

2.1.- Pilares
Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas.

Armaduras:

Primer sumando: Armadura de esquina.

Segundo sumando: Armadura de cara X.

Tercer sumando: Armadura de cara Y.

Estribos: Se indica solamente el estribo perimetral dispuesto. Si existen otros estribos y ramas debe
consultar el dibujo del cuadro de pilares. Pueden existir distintas separaciones en cabeza, pie y nudo, que
puede consultar en opciones y despiece de pilares.

H: Altura libre del tramo de pilar sin arriostramiento intermedio.

Hpx: Longitud de pandeo del tramo de pilar en dirección 'X'.

Hpy: Longitud de pandeo del tramo de pilar en dirección 'Y'.

Pésimos: Esfuerzos pésimos (mayorados), correspondientes a la peor combinación que produce las
mayores tensiones y/o deformaciones. Incluye la amplificación de esfuerzos debidos a los efectos de
segundo orden y excentricidad adicional por pandeo.

Referencia: Esfuerzos pésimos (mayorados), correspondientes a la peor combinación que produce las
mayores tensiones y/o deformaciones. Incluye la amplificación de esfuerzos debidos a los efectos de
segundo orden (no incluye pandeo).

Nota:

Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar.

Pilar Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m) Armaduras Estribos

H
(m)

Hpx
(m)

Hpy
(m)

Pésimos Referencia

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

P1 Forjado 1 HEB-100  0.00/2.52  2.52 2.52 2.52 2.25 -0.07 -0.22 2.25 -0.07 -0.22

P2 Forjado 1 HEB-100  0.00/2.52  2.52 2.52 2.52 7.99 -0.10 -0.16 7.99 -0.10 -0.16

P3 Forjado 1 HEB-100  0.00/2.52  2.52 2.52 2.52 3.02 -0.07 0.36 3.02 -0.07 0.36

P4 Forjado 1 HEB-100  0.00/2.52  2.52 2.52 2.52 3.53 0.04 -0.31 3.53 0.04 -0.31

P5 Forjado 1 HEB-100  0.00/2.52  2.52 2.52 2.52 12.48 0.05 -0.21 12.48 0.05 -0.21

P6 Forjado 1 HEB-100  0.00/2.52  2.52 2.52 2.52 4.73 0.04 0.59 4.73 0.04 0.59

Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros
140110 Estructura Oficines Fecha: 14/01/14
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Pilar Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m) Armaduras Estribos

H
(m)

Hpx
(m)

Hpy
(m)

Pésimos Referencia

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

P7 Forjado 1 HEB-100  0.00/2.52  2.52 2.52 2.52 2.99 -0.01 -0.28 2.99 -0.01 -0.28

P8 Forjado 1 HEB-100  0.00/2.52  2.52 2.52 2.52 10.69 -0.01 -0.19 10.69 -0.01 -0.19

P9 Forjado 1 HEB-100  0.00/2.52  2.52 2.52 2.52 4.04 -0.01 0.51 4.04 -0.01 0.51

P10 Forjado 1 HEB-100  0.00/2.52  2.52 2.52 2.52 3.83 -0.02 -0.34 3.83 -0.02 -0.34

P11 Forjado 1 HEB-100  0.00/2.52  2.52 2.52 2.52 13.59 -0.04 -0.22 13.59 -0.04 -0.22

P12 Forjado 1 HEB-100  0.00/2.52  2.52 2.52 2.52 5.15 -0.03 0.65 5.15 -0.03 0.65

P13 Forjado 1 HEB-100  0.00/2.52  2.52 2.52 2.52 3.53 0.04 -0.31 3.53 0.04 -0.31

P14 Forjado 1 HEB-100  0.00/2.52  2.52 2.52 2.52 12.52 0.05 -0.21 12.52 0.05 -0.21

P15 Forjado 1 HEB-100  0.00/2.52  2.52 2.52 2.52 4.75 0.04 0.60 4.75 0.04 0.60

P16 Forjado 1 HEB-100  0.00/2.52  2.52 2.52 2.52 2.77 -0.01 -0.25 2.77 -0.01 -0.25

P17 Forjado 1 HEB-100  0.00/2.52  2.52 2.52 2.52 9.86 -0.01 -0.17 9.86 -0.01 -0.17

P18 Forjado 1 HEB-100  0.00/2.52  2.52 2.52 2.52 3.73 -0.01 0.46 3.73 -0.01 0.46

P19 Forjado 1 HEB-100  0.00/2.52  2.52 2.52 2.52 1.58 0.03 -0.16 1.58 0.03 -0.16

P20 Forjado 1 HEB-100  0.00/2.52  2.52 2.52 2.52 5.58 0.04 -0.12 5.58 0.04 -0.12

P21 Forjado 1 HEB-100  0.00/2.52  2.52 2.52 2.52 2.11 0.03 0.25 2.11 0.03 0.25

3.- ESFUERZOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR HIPÓTESIS

Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas.

Nota:

Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar.

Soporte Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m)

Hipótesis
Base Cabeza

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

Qx
(t)

Qy
(t)

T
(t·m)

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

Qx
(t)

Qy
(t)

T
(t·m)

P1 Forjado 1 HEB-100  0.00/2.52 Carga permanente
Sobrecarga de uso

1.37
0.32

0.03
0.00

0.09
0.02

0.03
0.00

0.08
0.02

-0.00
-0.00

1.31
0.32

-0.05
-0.00

-0.13
-0.03

0.03
0.00

0.08
0.02

-0.00
-0.00

P2 Forjado 1 HEB-100  0.00/2.52 Carga permanente
Sobrecarga de uso

4.66
1.18

0.04
0.00

0.07
0.02

0.05
0.00

0.06
0.02

-0.00
-0.00

4.61
1.18

-0.07
-0.00

-0.09
-0.02

0.05
0.00

0.06
0.02

-0.00
-0.00

P3 Forjado 1 HEB-100  0.00/2.52 Carga permanente
Sobrecarga de uso

1.80
0.44

0.03
0.00

-0.11
-0.03

0.03
0.00

-0.13
-0.03

-0.00
-0.00

1.75
0.44

-0.05
-0.00

0.21
0.05

0.03
0.00

-0.13
-0.03

-0.00
-0.00

P4 Forjado 1 HEB-100  0.00/2.52 Carga permanente
Sobrecarga de uso

2.10
0.51

-0.02
-0.00

0.12
0.03

-0.02
-0.00

0.12
0.03

-0.00
-0.00

2.05
0.51

0.03
0.00

-0.18
-0.05

-0.02
-0.00

0.12
0.03

-0.00
-0.00

P5 Forjado 1 HEB-100  0.00/2.52 Carga permanente
Sobrecarga de uso

7.21
1.88

-0.02
-0.00

0.08
0.02

-0.02
-0.00

0.08
0.02

-0.00
-0.00

7.16
1.88

0.04
0.00

-0.12
-0.03

-0.02
-0.00

0.08
0.02

-0.00
-0.00

P6 Forjado 1 HEB-100  0.00/2.52 Carga permanente
Sobrecarga de uso

2.78
0.70

-0.02
-0.00

-0.19
-0.05

-0.02
-0.00

-0.21
-0.06

-0.00
-0.00

2.73
0.70

0.03
0.00

0.34
0.09

-0.02
-0.00

-0.21
-0.06

-0.00
-0.00

P7 Forjado 1 HEB-100  0.00/2.52 Carga permanente
Sobrecarga de uso

1.78
0.43

0.00
0.00

0.11
0.03

0.00
0.00

0.10
0.03

-0.00
-0.00

1.73
0.43

-0.00
-0.00

-0.16
-0.04

0.00
0.00

0.10
0.03

-0.00
-0.00

P8 Forjado 1 HEB-100  0.00/2.52 Carga permanente
Sobrecarga de uso

6.19
1.60

0.00
0.00

0.08
0.02

0.00
0.00

0.07
0.02

-0.00
-0.00

6.14
1.60

-0.01
-0.00

-0.11
-0.03

0.00
0.00

0.07
0.02

-0.00
-0.00

P9 Forjado 1 HEB-100  0.00/2.52 Carga permanente
Sobrecarga de uso

2.38
0.59

0.00
0.00

-0.16
-0.04

0.00
0.00

-0.18
-0.05

-0.00
-0.00

2.33
0.59

-0.01
-0.00

0.29
0.08

0.00
0.00

-0.18
-0.05

-0.00
-0.00

P10 Forjado 1 HEB-100  0.00/2.52 Carga permanente
Sobrecarga de uso

2.27
0.56

0.01
0.00

0.13
0.03

0.01
0.00

0.13
0.03

-0.00
-0.00

2.22
0.56

-0.02
-0.00

-0.19
-0.05

0.01
0.00

0.13
0.03

-0.00
-0.00

P11 Forjado 1 HEB-100  0.00/2.52 Carga permanente
Sobrecarga de uso

7.84
2.05

0.01
0.00

0.09
0.02

0.02
0.00

0.08
0.02

-0.00
-0.00

7.78
2.05

-0.02
-0.00

-0.13
-0.03

0.02
0.00

0.08
0.02

-0.00
-0.00

P12 Forjado 1 HEB-100  0.00/2.52 Carga permanente
Sobrecarga de uso

3.02
0.76

0.01
0.00

-0.21
-0.06

0.01
0.00

-0.23
-0.06

-0.00
-0.00

2.97
0.76

-0.02
-0.00

0.37
0.10

0.01
0.00

-0.23
-0.06

-0.00
-0.00

P13 Forjado 1 HEB-100  0.00/2.52 Carga permanente
Sobrecarga de uso

2.10
0.51

-0.02
-0.00

0.12
0.03

-0.02
-0.00

0.12
0.03

-0.00
-0.00

2.04
0.51

0.03
0.00

-0.18
-0.05

-0.02
-0.00

0.12
0.03

-0.00
-0.00

P14 Forjado 1 HEB-100  0.00/2.52 Carga permanente
Sobrecarga de uso

7.23
1.88

-0.02
-0.00

0.08
0.02

-0.02
-0.00

0.08
0.02

-0.00
-0.00

7.18
1.88

0.04
0.00

-0.12
-0.03

-0.02
-0.00

0.08
0.02

-0.00
-0.00

P15 Forjado 1 HEB-100  0.00/2.52 Carga permanente
Sobrecarga de uso

2.79
0.70

-0.02
-0.00

-0.19
-0.05

-0.02
-0.00

-0.21
-0.06

-0.00
-0.00

2.74
0.70

0.03
0.00

0.34
0.09

-0.02
-0.00

-0.21
-0.06

-0.00
-0.00

P16 Forjado 1 HEB-100  0.00/2.52 Carga permanente
Sobrecarga de uso

1.66
0.40

0.00
0.00

0.10
0.03

0.00
0.00

0.10
0.03

-0.00
-0.00

1.61
0.40

-0.01
-0.00

-0.14
-0.04

0.00
0.00

0.10
0.03

-0.00
-0.00

P17 Forjado 1 HEB-100  0.00/2.52 Carga permanente
Sobrecarga de uso

5.72
1.47

0.00
0.00

0.07
0.02

0.01
0.00

0.07
0.02

-0.00
-0.00

5.67
1.47

-0.01
-0.00

-0.10
-0.03

0.01
0.00

0.07
0.02

-0.00
-0.00

P18 Forjado 1 HEB-100  0.00/2.52 Carga permanente
Sobrecarga de uso

2.21
0.55

0.00
0.00

-0.15
-0.04

0.00
0.00

-0.16
-0.04

-0.00
-0.00

2.16
0.55

-0.01
-0.00

0.26
0.07

0.00
0.00

-0.16
-0.04

-0.00
-0.00

P19 Forjado 1 HEB-100  0.00/2.52 Carga permanente
Sobrecarga de uso

0.98
0.22

-0.01
-0.00

0.07
0.02

-0.01
-0.00

0.06
0.02

-0.00
-0.00

0.93
0.22

0.02
0.00

-0.09
-0.02

-0.01
-0.00

0.06
0.02

-0.00
-0.00

P20 Forjado 1 HEB-100  0.00/2.52 Carga permanente
Sobrecarga de uso

3.30
0.80

-0.02
-0.00

0.05
0.01

-0.02
-0.00

0.05
0.01

-0.00
-0.00

3.25
0.80

0.03
0.00

-0.07
-0.02

-0.02
-0.00

0.05
0.01

-0.00
-0.00

Esfuerzos y armados de pilares, pantallas y muros
140110 Estructura Oficines Fecha: 14/01/14

Página 3



Soporte Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m)

Hipótesis
Base Cabeza

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

Qx
(t)

Qy
(t)

T
(t·m)

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

Qx
(t)

Qy
(t)

T
(t·m)

P21 Forjado 1 HEB-100  0.00/2.52 Carga permanente
Sobrecarga de uso

1.28
0.30

-0.01
-0.00

-0.07
-0.02

-0.01
-0.00

-0.09
-0.02

-0.00
-0.00

1.23
0.30

0.02
0.00

0.14
0.04

-0.01
-0.00

-0.09
-0.02

-0.00
-0.00

4.- ARRANQUES DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR
HIPÓTESIS
Nota:

Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar.

Soporte Hipótesis
Esfuerzos en arranques

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

Qx
(t)

Qy
(t)

T
(t·m)

P1 Carga permanente
Sobrecarga de uso

1.37
0.32

0.03
0.00

0.09
0.02

0.03
0.00

0.08
0.02

-0.00
-0.00

P2 Carga permanente
Sobrecarga de uso

4.66
1.18

0.04
0.00

0.07
0.02

0.05
0.00

0.06
0.02

-0.00
-0.00

P3 Carga permanente
Sobrecarga de uso

1.80
0.44

0.03
0.00

-0.11
-0.03

0.03
0.00

-0.13
-0.03

-0.00
-0.00

P4 Carga permanente
Sobrecarga de uso

2.10
0.51

-0.02
-0.00

0.12
0.03

-0.02
-0.00

0.12
0.03

-0.00
-0.00

P5 Carga permanente
Sobrecarga de uso

7.21
1.88

-0.02
-0.00

0.08
0.02

-0.02
-0.00

0.08
0.02

-0.00
-0.00

P6 Carga permanente
Sobrecarga de uso

2.78
0.70

-0.02
-0.00

-0.19
-0.05

-0.02
-0.00

-0.21
-0.06

-0.00
-0.00

P7 Carga permanente
Sobrecarga de uso

1.78
0.43

0.00
0.00

0.11
0.03

0.00
0.00

0.10
0.03

-0.00
-0.00

P8 Carga permanente
Sobrecarga de uso

6.19
1.60

0.00
0.00

0.08
0.02

0.00
0.00

0.07
0.02

-0.00
-0.00

P9 Carga permanente
Sobrecarga de uso

2.38
0.59

0.00
0.00

-0.16
-0.04

0.00
0.00

-0.18
-0.05

-0.00
-0.00

P10 Carga permanente
Sobrecarga de uso

2.27
0.56

0.01
0.00

0.13
0.03

0.01
0.00

0.13
0.03

-0.00
-0.00

P11 Carga permanente
Sobrecarga de uso

7.84
2.05

0.01
0.00

0.09
0.02

0.02
0.00

0.08
0.02

-0.00
-0.00

P12 Carga permanente
Sobrecarga de uso

3.02
0.76

0.01
0.00

-0.21
-0.06

0.01
0.00

-0.23
-0.06

-0.00
-0.00

P13 Carga permanente
Sobrecarga de uso

2.10
0.51

-0.02
-0.00

0.12
0.03

-0.02
-0.00

0.12
0.03

-0.00
-0.00

P14 Carga permanente
Sobrecarga de uso

7.23
1.88

-0.02
-0.00

0.08
0.02

-0.02
-0.00

0.08
0.02

-0.00
-0.00

P15 Carga permanente
Sobrecarga de uso

2.79
0.70

-0.02
-0.00

-0.19
-0.05

-0.02
-0.00

-0.21
-0.06

-0.00
-0.00

P16 Carga permanente
Sobrecarga de uso

1.66
0.40

0.00
0.00

0.10
0.03

0.00
0.00

0.10
0.03

-0.00
-0.00

P17 Carga permanente
Sobrecarga de uso

5.72
1.47

0.00
0.00

0.07
0.02

0.01
0.00

0.07
0.02

-0.00
-0.00

P18 Carga permanente
Sobrecarga de uso

2.21
0.55

0.00
0.00

-0.15
-0.04

0.00
0.00

-0.16
-0.04

-0.00
-0.00

P19 Carga permanente
Sobrecarga de uso

0.98
0.22

-0.01
-0.00

0.07
0.02

-0.01
-0.00

0.06
0.02

-0.00
-0.00

P20 Carga permanente
Sobrecarga de uso

3.30
0.80

-0.02
-0.00

0.05
0.01

-0.02
-0.00

0.05
0.01

-0.00
-0.00

P21 Carga permanente
Sobrecarga de uso

1.28
0.30

-0.01
-0.00

-0.07
-0.02

-0.01
-0.00

-0.09
-0.02

-0.00
-0.00
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5.- PÉSIMOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS

5.1.- Pilares

Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas.

Piso superior: Es la sección correspondiente a la base del tramo superior al tramo anterior.

Pésimos: Esfuerzos pésimos, correspondientes a las combinaciones que cumplen para el armado actual,
pero no cumplen con el anterior armado de la tabla. Incluye la amplificación de esfuerzos debidos a los
efectos de segundo orden y excentricidad adicional por pandeo. Las columnas de pésimos que estén
vacías indican que el pilar no cumple.

Referencia: Esfuerzos pésimos, correspondientes a las combinaciones que cumplen para el armado actual,
pero no cumplen con el anterior armado de la tabla. Incluye la amplificación de esfuerzos debidos a los
efectos de segundo orden (no incluye pandeo).

Nota:

Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar.

Pilar Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m)

Pésimos Referencia

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

P1 Forjado 1 HEB-100  0.00/2.52 1.09 0.02 0.07 1.09 0.02 0.07

1.84 0.04 0.12 1.84 0.04 0.12

1.57 0.03 0.11 1.57 0.03 0.11

2.32 0.04 0.15 2.32 0.04 0.15

1.05 -0.04 -0.10 1.05 -0.04 -0.10

1.77 -0.07 -0.17 1.77 -0.07 -0.17

1.53 -0.04 -0.15 1.53 -0.04 -0.15

2.25 -0.07 -0.22 2.25 -0.07 -0.22

P2 Forjado 1 HEB-100  0.00/2.52 3.73 0.03 0.05 3.73 0.03 0.05

6.29 0.06 0.09 6.29 0.06 0.09

5.50 0.04 0.08 5.50 0.04 0.08

8.06 0.06 0.12 8.06 0.06 0.12

3.69 -0.06 -0.07 3.69 -0.06 -0.07

6.22 -0.10 -0.12 6.22 -0.10 -0.12

5.45 -0.06 -0.11 5.45 -0.06 -0.11

7.99 -0.10 -0.16 7.99 -0.10 -0.16

P3 Forjado 1 HEB-100  0.00/2.52 1.44 0.02 -0.09 1.44 0.02 -0.09

2.43 0.04 -0.15 2.43 0.04 -0.15

2.10 0.03 -0.13 2.10 0.03 -0.13

3.09 0.04 -0.19 3.09 0.04 -0.19

1.40 -0.04 0.17 1.40 -0.04 0.17

2.36 -0.07 0.28 2.36 -0.07 0.28

2.05 -0.05 0.25 2.05 -0.05 0.25

3.02 -0.07 0.36 3.02 -0.07 0.36

P4 Forjado 1 HEB-100  0.00/2.52 1.68 -0.01 0.09 1.68 -0.01 0.09

2.83 -0.02 0.16 2.83 -0.02 0.16

2.44 -0.02 0.14 2.44 -0.02 0.14

3.60 -0.03 0.21 3.60 -0.03 0.21

1.64 0.02 -0.14 1.64 0.02 -0.14

2.76 0.04 -0.24 2.76 0.04 -0.24

2.40 0.02 -0.22 2.40 0.02 -0.22
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Pilar Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m)

Pésimos Referencia

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

3.53 0.04 -0.31 3.53 0.04 -0.31

P5 Forjado 1 HEB-100  0.00/2.52 5.77 -0.02 0.07 5.77 -0.02 0.07

9.73 -0.03 0.11 9.73 -0.03 0.11

8.58 -0.02 0.10 8.58 -0.02 0.10

12.54 -0.03 0.15 12.54 -0.03 0.15

5.73 0.03 -0.10 5.73 0.03 -0.10

9.66 0.05 -0.16 9.66 0.05 -0.16

8.54 0.03 -0.14 8.54 0.03 -0.14

12.48 0.05 -0.21 12.48 0.05 -0.21

P6 Forjado 1 HEB-100  0.00/2.52 2.23 -0.01 -0.15 2.23 -0.01 -0.15

3.76 -0.02 -0.25 3.76 -0.02 -0.25

3.27 -0.02 -0.23 3.27 -0.02 -0.23

4.80 -0.02 -0.33 4.80 -0.02 -0.33

2.19 0.02 0.27 2.19 0.02 0.27

3.69 0.04 0.45 3.69 0.04 0.45

3.23 0.02 0.41 3.23 0.02 0.41

4.73 0.04 0.59 4.73 0.04 0.59

P7 Forjado 1 HEB-100  0.00/2.52 1.43 0.00 0.08 1.43 0.00 0.08

2.41 0.00 0.14 2.41 0.00 0.14

2.08 0.00 0.13 2.08 0.00 0.13

3.06 0.00 0.19 3.06 0.00 0.19

1.39 -0.00 -0.13 1.39 -0.00 -0.13

2.34 -0.01 -0.21 2.34 -0.01 -0.21

2.04 -0.00 -0.19 2.04 -0.00 -0.19

2.99 -0.01 -0.28 2.99 -0.01 -0.28

P8 Forjado 1 HEB-100  0.00/2.52 4.95 0.00 0.06 4.95 0.00 0.06

8.35 0.00 0.10 8.35 0.00 0.10

7.36 0.00 0.09 7.36 0.00 0.09

10.76 0.01 0.13 10.76 0.01 0.13

4.91 -0.01 -0.09 4.91 -0.01 -0.09

8.28 -0.01 -0.15 8.28 -0.01 -0.15

7.32 -0.01 -0.13 7.32 -0.01 -0.13

10.69 -0.01 -0.19 10.69 -0.01 -0.19

P9 Forjado 1 HEB-100  0.00/2.52 1.90 0.00 -0.13 1.90 0.00 -0.13

3.21 0.00 -0.21 3.21 0.00 -0.21

2.80 0.00 -0.19 2.80 0.00 -0.19

4.11 0.00 -0.28 4.11 0.00 -0.28

1.86 -0.00 0.23 1.86 -0.00 0.23

3.14 -0.01 0.39 3.14 -0.01 0.39

2.76 -0.00 0.35 2.76 -0.00 0.35

4.04 -0.01 0.51 4.04 -0.01 0.51

P10 Forjado 1 HEB-100  0.00/2.52 1.82 0.01 0.10 1.82 0.01 0.10

3.07 0.01 0.17 3.07 0.01 0.17

2.65 0.01 0.15 2.65 0.01 0.15

3.90 0.01 0.22 3.90 0.01 0.22

1.78 -0.01 -0.15 1.78 -0.01 -0.15
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Pilar Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m)

Pésimos Referencia

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

3.00 -0.02 -0.26 3.00 -0.02 -0.26

2.61 -0.01 -0.23 2.61 -0.01 -0.23

3.83 -0.02 -0.34 3.83 -0.02 -0.34

P11 Forjado 1 HEB-100  0.00/2.52 6.27 0.01 0.07 6.27 0.01 0.07

10.58 0.02 0.12 10.58 0.02 0.12

9.35 0.01 0.11 9.35 0.01 0.11

13.66 0.02 0.15 13.66 0.02 0.15

6.23 -0.02 -0.10 6.23 -0.02 -0.10

10.51 -0.03 -0.17 10.51 -0.03 -0.17

9.30 -0.02 -0.15 9.30 -0.02 -0.15

13.59 -0.04 -0.22 13.59 -0.04 -0.22

P12 Forjado 1 HEB-100  0.00/2.52 2.42 0.01 -0.17 2.42 0.01 -0.17

4.08 0.01 -0.28 4.08 0.01 -0.28

3.56 0.01 -0.25 3.56 0.01 -0.25

5.22 0.01 -0.37 5.22 0.01 -0.37

2.38 -0.01 0.30 2.38 -0.01 0.30

4.01 -0.02 0.50 4.01 -0.02 0.50

3.52 -0.02 0.45 3.52 -0.02 0.45

5.15 -0.03 0.65 5.15 -0.03 0.65

P13 Forjado 1 HEB-100  0.00/2.52 1.68 -0.01 0.09 1.68 -0.01 0.09

2.83 -0.02 0.16 2.83 -0.02 0.16

2.44 -0.02 0.14 2.44 -0.02 0.14

3.60 -0.03 0.20 3.60 -0.03 0.20

1.64 0.02 -0.14 1.64 0.02 -0.14

2.76 0.04 -0.24 2.76 0.04 -0.24

2.40 0.02 -0.21 2.40 0.02 -0.21

3.53 0.04 -0.31 3.53 0.04 -0.31

P14 Forjado 1 HEB-100  0.00/2.52 5.78 -0.02 0.07 5.78 -0.02 0.07

9.76 -0.03 0.11 9.76 -0.03 0.11

8.61 -0.02 0.10 8.61 -0.02 0.10

12.59 -0.03 0.14 12.59 -0.03 0.14

5.74 0.03 -0.09 5.74 0.03 -0.09

9.69 0.05 -0.16 9.69 0.05 -0.16

8.57 0.03 -0.14 8.57 0.03 -0.14

12.52 0.05 -0.21 12.52 0.05 -0.21

P15 Forjado 1 HEB-100  0.00/2.52 2.23 -0.01 -0.15 2.23 -0.01 -0.15

3.77 -0.02 -0.26 3.77 -0.02 -0.26

3.28 -0.02 -0.23 3.28 -0.02 -0.23

4.82 -0.02 -0.34 4.82 -0.02 -0.34

2.19 0.02 0.27 2.19 0.02 0.27

3.70 0.04 0.46 3.70 0.04 0.46

3.24 0.02 0.41 3.24 0.02 0.41

4.75 0.04 0.60 4.75 0.04 0.60

P16 Forjado 1 HEB-100  0.00/2.52 1.33 0.00 0.08 1.33 0.00 0.08

2.24 0.00 0.13 2.24 0.00 0.13

1.93 0.00 0.12 1.93 0.00 0.12
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Pilar Planta
Dimensión

(cm)
Tramo
(m)

Pésimos Referencia

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

2.84 0.00 0.17 2.84 0.00 0.17

1.29 -0.00 -0.12 1.29 -0.00 -0.12

2.17 -0.01 -0.20 2.17 -0.01 -0.20

1.89 -0.01 -0.17 1.89 -0.01 -0.17

2.77 -0.01 -0.25 2.77 -0.01 -0.25

P17 Forjado 1 HEB-100  0.00/2.52 4.58 0.00 0.06 4.58 0.00 0.06

7.72 0.01 0.09 7.72 0.01 0.09

6.78 0.00 0.08 6.78 0.00 0.08

9.93 0.01 0.12 9.93 0.01 0.12

4.53 -0.01 -0.08 4.53 -0.01 -0.08

7.65 -0.01 -0.13 7.65 -0.01 -0.13

6.74 -0.01 -0.12 6.74 -0.01 -0.12

9.86 -0.01 -0.17 9.86 -0.01 -0.17

P18 Forjado 1 HEB-100  0.00/2.52 1.77 0.00 -0.12 1.77 0.00 -0.12

2.98 0.00 -0.20 2.98 0.00 -0.20

2.58 0.00 -0.18 2.58 0.00 -0.18

3.80 0.00 -0.26 3.80 0.00 -0.26

1.72 -0.01 0.21 1.72 -0.01 0.21

2.91 -0.01 0.36 2.91 -0.01 0.36

2.54 -0.01 0.32 2.54 -0.01 0.32

3.73 -0.01 0.46 3.73 -0.01 0.46

P19 Forjado 1 HEB-100  0.00/2.52 0.78 -0.01 0.05 0.78 -0.01 0.05

1.32 -0.02 0.09 1.32 -0.02 0.09

1.11 -0.01 0.08 1.11 -0.01 0.08

1.65 -0.02 0.11 1.65 -0.02 0.11

0.74 0.02 -0.07 0.74 0.02 -0.07

1.25 0.03 -0.12 1.25 0.03 -0.12

1.07 0.02 -0.11 1.07 0.02 -0.11

1.58 0.03 -0.16 1.58 0.03 -0.16

P20 Forjado 1 HEB-100  0.00/2.52 2.64 -0.02 0.04 2.64 -0.02 0.04

4.46 -0.03 0.07 4.46 -0.03 0.07

3.84 -0.02 0.06 3.84 -0.02 0.06

5.65 -0.03 0.09 5.65 -0.03 0.09

2.60 0.02 -0.05 2.60 0.02 -0.05

4.39 0.04 -0.09 4.39 0.04 -0.09

3.80 0.03 -0.08 3.80 0.03 -0.08

5.58 0.04 -0.12 5.58 0.04 -0.12

P21 Forjado 1 HEB-100  0.00/2.52 1.03 -0.01 -0.06 1.03 -0.01 -0.06

1.73 -0.02 -0.10 1.73 -0.02 -0.10

1.47 -0.01 -0.09 1.47 -0.01 -0.09

2.18 -0.02 -0.13 2.18 -0.02 -0.13

0.99 0.02 0.11 0.99 0.02 0.11

1.66 0.03 0.19 1.66 0.03 0.19

1.43 0.02 0.17 1.43 0.02 0.17

2.11 0.03 0.25 2.11 0.03 0.25
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6.- LISTADO DE MEDICIÓN DE PILARES

Acero en perfiles conformados:  S235 
Acero en perfiles laminados:  S275 
 
Planta   1 Forjado 1

Referencia Tipo perfil Longitud Peso

Aceros laminados  

   P1   P16   P19 
  P21             
  (x4)

HEB-100 3.00
 
12.00

61.25
 
245.00

   P2    P9   P18 
  (x3)

HEB-100 3.00
9.00

61.33
184.00

   P3    P4    P7 
  P10   P13   P20 
  (x6)

HEB-100 3.00
 
18.00

61.17
 
367.00

   P5   P11   P12 
  P14             
  (x4)

HEB-100 3.00
 
12.00

61.25
 
245.00

   P6    P8   P15 
  P17             
  (x4)

HEB-100 3.00
 
12.00

61.25
 
245.00

Total 1286.00

Total planta   1 1286.00
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Acero en perfiles conformados:  S235 
Acero en perfiles laminados:  S275 
 
Resumen de medición

Tipo acero Tipo perfil Longitud
(m)

Peso
(Kg)

Aceros laminados HEB-100 63.00 1286

Total 1286

Total obra 1286

7.- SUMATORIO DE ESFUERZOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS
POR HIPÓTESIS Y PLANTA
Sólo se tienen en cuenta los esfuerzos de pilares, muros y pantallas, por lo que si la obra tiene vigas con
vinculación exterior, vigas inclinadas, diagonales o estructuras 3D integradas, los esfuerzos de dichos
elementos no se muestran en el siguiente listado.

Este listado es de utilidad para conocer las cargas actuantes por encima de la cota de la base de los
soportes sobre una planta, por lo que para casos tales como pilares apeados traccionados, los esfuerzos
de dichos pilares tendrán la influencia no sólo de las cargas por encima sino también la de las cargas que
recibe de plantas inferiores.

Nota:

Junto a la referencia de cada soporte se indican las coordenadas X e Y del centro de gravedad (m) y en
pilares, el ángulo (grados) de giro de los ejes locales respecto a los globales.

Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas.

Planta: Cimentación

Soporte
Tramo
(m)

Hipótesis
Esfuerzos locales en la base del soporte

Esfuerzos locales referidos al origen
(X=0.00, Y=0.00, Z=0.00)

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

Qx
(t)

Qy
(t)

T
(t·m)

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

Qx
(t)

Qy
(t)

T
(t·m)

P1 [0.075;0.075;0.0 grados]
(HEB-100)

 0.00/2.52 Carga permanente
Sobrecarga de uso

1.37
0.32

0.03
0.00

0.09
0.02

0.03
0.00

0.08
0.02

-0.00
-0.00

1.37
0.32

0.07
0.02

0.01
0.00

-0.03
-0.00

-0.08
-0.02

-0.00
-0.00

P2 [0.075;4.200;0.0 grados]
(HEB-100)

 0.00/2.52 Carga permanente
Sobrecarga de uso

4.66
1.18

0.04
0.00

0.07
0.02

0.05
0.00

0.06
0.02

-0.00
-0.00

4.66
1.18

0.31
0.09

19.51
4.93

-0.05
-0.00

-0.06
-0.02

0.19
0.01

P3 [0.075;9.225;0.0 grados]
(HEB-100)

 0.00/2.52 Carga permanente
Sobrecarga de uso

1.80
0.44

0.03
0.00

-0.11
-0.03

0.03
0.00

-0.13
-0.03

-0.00
-0.00

1.80
0.44

0.11
0.03

16.74
4.05

-0.03
-0.00

0.13
0.03

0.30
0.03

P4 [4.050;0.075;0.0 grados]
(HEB-100)

 0.00/2.52 Carga permanente
Sobrecarga de uso

2.10
0.51

-0.02
-0.00

0.12
0.03

-0.02
-0.00

0.12
0.03

-0.00
-0.00

2.10
0.51

8.51
2.07

0.04
0.01

0.02
0.00

-0.12
-0.03

-0.48
-0.13

P5 [4.050;4.200;0.0 grados]
(HEB-100)

 0.00/2.52 Carga permanente
Sobrecarga de uso

7.21
1.88

-0.02
-0.00

0.08
0.02

-0.02
-0.00

0.08
0.02

-0.00
-0.00

7.21
1.88

29.22
7.60

30.19
7.85

0.02
0.00

-0.08
-0.02

-0.43
-0.09

P6 [4.050;9.225;0.0 grados]
(HEB-100)

 0.00/2.52 Carga permanente
Sobrecarga de uso

2.78
0.70

-0.02
-0.00

-0.19
-0.05

-0.02
-0.00

-0.21
-0.06

-0.00
-0.00

2.78
0.70

11.29
2.82

25.86
6.48

0.02
0.00

0.21
0.06

0.68
0.22

P7 [6.550;0.075;0.0 grados]
(HEB-100)

 0.00/2.52 Carga permanente
Sobrecarga de uso

1.78
0.43

0.00
0.00

0.11
0.03

0.00
0.00

0.10
0.03

-0.00
-0.00

1.78
0.43

11.69
2.84

0.03
0.00

-0.00
-0.00

-0.10
-0.03

-0.68
-0.18

P8 [6.550;4.200;0.0 grados]
(HEB-100)

 0.00/2.52 Carga permanente
Sobrecarga de uso

6.19
1.60

0.00
0.00

0.08
0.02

0.00
0.00

0.07
0.02

-0.00
-0.00

6.19
1.60

40.52
10.51

25.91
6.72

-0.00
-0.00

-0.07
-0.02

-0.46
-0.13

P9 [6.550;9.225;0.0 grados]
(HEB-100)

 0.00/2.52 Carga permanente
Sobrecarga de uso

2.38
0.59

0.00
0.00

-0.16
-0.04

0.00
0.00

-0.18
-0.05

-0.00
-0.00

2.38
0.59

15.59
3.90

22.12
5.53

-0.00
-0.00

0.18
0.05

1.19
0.32

P10 [9.550;0.075;0.0 grados]
(HEB-100)

 0.00/2.52 Carga permanente
Sobrecarga de uso

2.27
0.56

0.01
0.00

0.13
0.03

0.01
0.00

0.13
0.03

-0.00
-0.00

2.27
0.56

21.68
5.32

0.05
0.01

-0.01
-0.00

-0.13
-0.03

-1.20
-0.33

P11 [9.550;4.200;0.0 grados]
(HEB-100)

 0.00/2.52 Carga permanente
Sobrecarga de uso

7.84
2.05

0.01
0.00

0.09
0.02

0.02
0.00

0.08
0.02

-0.00
-0.00

7.84
2.05

74.82
19.59

32.83
8.59

-0.02
-0.00

-0.08
-0.02

-0.75
-0.22

P12 [9.550;9.225;0.0 grados]
(HEB-100)

 0.00/2.52 Carga permanente
Sobrecarga de uso

3.02
0.76

0.01
0.00

-0.21
-0.06

0.01
0.00

-0.23
-0.06

-0.00
-0.00

3.02
0.76

28.86
7.28

28.09
7.09

-0.01
-0.00

0.23
0.06

2.28
0.61

P13 [13.650;0.075;0.0 grados]
(HEB-100)

 0.00/2.52 Carga permanente
Sobrecarga de uso

2.10
0.51

-0.02
-0.00

0.12
0.03

-0.02
-0.00

0.12
0.03

-0.00
-0.00

2.10
0.51

28.63
6.98

0.04
0.01

0.02
0.00

-0.12
-0.03

-1.59
-0.43

P14 [13.650;4.200;0.0 grados]
(HEB-100)

 0.00/2.52 Carga permanente
Sobrecarga de uso

7.23
1.88

-0.02
-0.00

0.08
0.02

-0.02
-0.00

0.08
0.02

-0.00
-0.00

7.23
1.88

98.71
25.72

30.28
7.89

0.02
0.00

-0.08
-0.02

-1.18
-0.30

P15 [13.650;9.225;0.0 grados]
(HEB-100)

 0.00/2.52 Carga permanente
Sobrecarga de uso

2.79
0.70

-0.02
-0.00

-0.19
-0.05

-0.02
-0.00

-0.21
-0.06

-0.00
-0.00

2.79
0.70

38.10
9.56

25.93
6.51

0.02
0.00

0.21
0.06

2.71
0.77

P16 [16.050;0.075;0.0 grados]
(HEB-100)

 0.00/2.52 Carga permanente
Sobrecarga de uso

1.66
0.40

0.00
0.00

0.10
0.03

0.00
0.00

0.10
0.03

-0.00
-0.00

1.66
0.40

26.67
6.40

0.03
0.00

-0.00
-0.00

-0.10
-0.03

-1.54
-0.41

P17 [16.050;4.200;0.0 grados]
(HEB-100)

 0.00/2.52 Carga permanente
Sobrecarga de uso

5.72
1.47

0.00
0.00

0.07
0.02

0.01
0.00

0.07
0.02

-0.00
-0.00

5.72
1.47

91.79
23.59

23.95
6.16

-0.01
-0.00

-0.07
-0.02

-1.05
-0.29

P18 [16.050;9.225;0.0 grados]
(HEB-100)

 0.00/2.52 Carga permanente
Sobrecarga de uso

2.21
0.55

0.00
0.00

-0.15
-0.04

0.00
0.00

-0.16
-0.04

-0.00
-0.00

2.21
0.55

35.42
8.75

20.51
5.07

-0.00
-0.00

0.16
0.04

2.65
0.71

P19 [18.675;0.075;0.0 grados]
(HEB-100)

 0.00/2.52 Carga permanente
Sobrecarga de uso

0.98
0.22

-0.01
-0.00

0.07
0.02

-0.01
-0.00

0.06
0.02

-0.00
-0.00

0.98
0.22

18.31
4.07

0.01
-0.00

0.01
0.00

-0.06
-0.02

-1.18
-0.30

P20 [18.675;4.200;0.0 grados]
(HEB-100)

 0.00/2.52 Carga permanente
Sobrecarga de uso

3.30
0.80

-0.02
-0.00

0.05
0.01

-0.02
-0.00

0.05
0.01

-0.00
-0.00

3.30
0.80

61.65
14.93

13.81
3.34

0.02
0.00

-0.05
-0.01

-0.96
-0.23
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Planta: Cimentación

Soporte
Tramo
(m)

Hipótesis
Esfuerzos locales en la base del soporte

Esfuerzos locales referidos al origen
(X=0.00, Y=0.00, Z=0.00)

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

Qx
(t)

Qy
(t)

T
(t·m)

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

Qx
(t)

Qy
(t)

T
(t·m)

P21 [18.675;9.225;0.0 grados]
(HEB-100)

 0.00/2.52 Carga permanente
Sobrecarga de uso

1.28
0.30

-0.01
-0.00

-0.07
-0.02

-0.01
-0.00

-0.09
-0.02

-0.00
-0.00

1.28
0.30

24.00
5.51

11.92
2.74

0.01
0.00

0.09
0.02

1.49
0.40

Sumatorio Carga permanente
Sobrecarga de uso

70.67
17.84

665.93
167.57

327.86
82.97

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
-0.00
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1.- NOTACIÓN
Nt: Resistencia a tracción

Nc: Resistencia a compresión

MY: Resistencia a flexión eje Y

MZ: Resistencia a flexión eje Z

VZ: Resistencia a corte Z

VY: Resistencia a corte Y

MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados

MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados

NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados

NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados

Mt: Resistencia a torsión

MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados

MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados

λ: Limitación de esbeltez

x: Distancia al origen de la barra

η: Coeficiente de aprovechamiento (%)

2.- PILARES

2.1.- P1

Planta
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Estado
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY λ

Forjado 1
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 7.3 η = 9.2 η = 5.3 η = 1.6 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 21.2 η < 0.1 η < 0.1 η = 1.6 η = 0.1 λ < 2.0
CUMPLE
η = 21.2

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.

2.2.- P2

Planta
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Estado
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY λ

Forjado 1
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 25.2 η = 6.6 η = 7.5 η = 1.2 η = 0.2 η < 0.1 η < 0.1 η = 40.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 1.2 η = 0.2 λ < 2.0 CUMPLE
η = 40.1

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.

2.3.- P3

Planta
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Estado
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY λ

Forjado 1
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 9.7 η = 15.3 η = 5.4 η = 2.4 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 29.8 η < 0.1 η < 0.1 η = 2.4 η = 0.1 λ < 2.0 CUMPLE
η = 29.8

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.

2.4.- P4

Planta
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Estado
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY λ

Forjado 1
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 11.2 η = 13.2 η = 2.9 η = 2.2 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 27.0 η < 0.1 η < 0.1 η = 2.2 η = 0.1 λ < 2.0
CUMPLE
η = 27.0

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.

2.5.- P5

Planta
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Estado
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY λ

Forjado 1
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 39.2 η = 8.9 η = 3.9 η = 1.5 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 52.8 η < 0.1 η < 0.1 η = 1.5 η = 0.1 λ < 2.0 CUMPLE
η = 52.8

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
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2.6.- P6

Planta
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Estado
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY λ

Forjado 1
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 15.0 η = 24.8 η = 2.8 η = 3.9 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 42.3 η < 0.1 η < 0.1 η = 3.9 η = 0.1 λ < 2.0
CUMPLE
η = 42.3

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.

2.7.- P7

Planta
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Estado
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY λ

Forjado 1
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 9.6 η = 11.6 η = 0.5 η = 2.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 21.3 η < 0.1 η < 0.1 η = 2.0 η < 0.1 λ < 2.0 CUMPLE
η = 21.3

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.

2.8.- P8

Planta
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Estado
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY λ

Forjado 1
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 33.6 η = 8.0 η = 0.8 η = 1.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 42.2 η < 0.1 η < 0.1 η = 1.4 η < 0.1 λ < 2.0 CUMPLE
η = 42.2

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.

2.9.- P9

Planta
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Estado
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY λ

Forjado 1
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 12.8 η = 21.3 η = 0.6 η = 3.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 34.3 η < 0.1 η < 0.1 η = 3.4 η < 0.1 λ < 2.0
CUMPLE
η = 34.3

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.

2.10.- P10

Planta
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Estado
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY λ

Forjado 1
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 12.2 η = 14.1 η = 1.8 η = 2.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 27.7 η < 0.1 η < 0.1 η = 2.4 η < 0.1 λ < 2.0
CUMPLE
η = 27.7

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.

2.11.- P11

Planta
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Estado
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY λ

Forjado 1
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 42.7 η = 9.4 η = 2.6 η = 1.6 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 55.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 1.6 η = 0.1 λ < 2.0 CUMPLE
η = 55.1

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.

2.12.- P12

Planta
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Estado
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY λ

Forjado 1
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 16.3 η = 27.3 η = 1.9 η = 4.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 45.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 4.4 η < 0.1 λ < 2.0
CUMPLE
η = 45.1

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.

2.13.- P13

Planta
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Estado
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY λ

Forjado 1
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 11.2 η = 13.1 η = 2.9 η = 2.2 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 26.8 η < 0.1 η < 0.1 η = 2.2 η = 0.1 λ < 2.0
CUMPLE
η = 26.8

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.

2.14.- P14

Planta
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Estado
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY λ

Forjado 1
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 39.4 η = 8.7 η = 4.0 η = 1.5 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 52.9 η < 0.1 η < 0.1 η = 1.5 η = 0.1 λ < 2.0 CUMPLE
η = 52.9

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.

Comprobaciones E.L.U.
140110 Estructura Oficines Fecha: 14/01/14

Página 3



2.15.- P15

Planta
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Estado
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY λ

Forjado 1
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 15.1 η = 25.1 η = 2.9 η = 4.0 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 42.7 η < 0.1 η < 0.1 η = 4.0 η = 0.1 λ < 2.0
CUMPLE
η = 42.7

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.

2.16.- P16

Planta
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Estado
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY λ

Forjado 1
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 8.9 η = 10.7 η = 0.6 η = 1.8 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 19.8 η < 0.1 η < 0.1 η = 1.8 η < 0.1 λ < 2.0 CUMPLE
η = 19.8

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.

2.17.- P17

Planta
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Estado
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY λ

Forjado 1
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 31.0 η = 7.3 η = 0.9 η = 1.3 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 39.0 η < 0.1 η < 0.1 η = 1.3 η < 0.1 λ < 2.0 CUMPLE
η = 39.0

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.

2.18.- P18

Planta
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Estado
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY λ

Forjado 1
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 11.9 η = 19.5 η = 0.7 η = 3.1 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 31.7 η < 0.1 η < 0.1 η = 3.1 η < 0.1 λ < 2.0
CUMPLE
η = 31.7

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.

2.19.- P19

Planta
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Estado
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY λ

Forjado 1
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 5.2 η = 6.8 η = 2.3 η = 1.2 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 13.7 η < 0.1 η < 0.1 η = 1.2 η = 0.1 λ < 2.0
CUMPLE
η = 13.7

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.

2.20.- P20

Planta
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Estado
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY λ

Forjado 1
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 17.7 η = 5.0 η = 3.2 η = 0.9 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 25.7 η < 0.1 η < 0.1 η = 0.9 η = 0.1 λ < 2.0 CUMPLE
η = 25.7

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.

2.21.- P21

Planta
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Estado
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY λ

Forjado 1
NEd = 0.00

N.P.(1) η = 6.8 η = 10.4 η = 2.3 η = 1.6 η = 0.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 19.1 η < 0.1 η < 0.1 η = 1.6 η = 0.1 λ < 2.0 CUMPLE
η = 19.1

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.

3.- VIGAS

3.1.- Forjado 1

Tramos
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Estado
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY λ

P1-P2
NEd = 0.00

N.P.(1)
NEd = 0.00

N.P.(2) η = 38.9
MEd = 0.00

N.P.(3) η = 8.3
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) η = 2.0 η = 8.3 N.P.(8) N.P.(9) CUMPLE
η = 38.9

P4-P5
NEd = 0.00

N.P.(1)
NEd = 0.00

N.P.(2) η = 60.7
MEd = 0.00

N.P.(3) η = 12.9
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) η = 1.5 η = 13.0 N.P.(8) N.P.(9) CUMPLE
η = 60.7

P3-P6
NEd = 0.00

N.P.(1)
NEd = 0.00

N.P.(2) η = 35.2
MEd = 0.00

N.P.(3) η = 2.8
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) η = 0.1 η = 2.8 N.P.(8) N.P.(9) CUMPLE
η = 35.2

P6-P9
NEd = 0.00

N.P.(1)
NEd = 0.00

N.P.(2) η = 13.7
MEd = 0.00

N.P.(3) η = 1.9
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) η = 0.1 η = 1.9 N.P.(8) N.P.(9) CUMPLE
η = 13.7

P19-P20
NEd = 0.00

N.P.(1)
NEd = 0.00

N.P.(2) η = 27.2
MEd = 0.00

N.P.(3) η = 5.8
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) η = 0.8 η = 5.8 N.P.(8) N.P.(9) CUMPLE
η = 27.2

P1-P4
NEd = 0.00

N.P.(1)
NEd = 0.00

N.P.(2) η = 34.9
MEd = 0.00

N.P.(3) η = 2.8
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) η < 0.1 η = 2.8 N.P.(8) N.P.(9) CUMPLE
η = 34.9

P4-P7
NEd = 0.00

N.P.(1)
NEd = 0.00

N.P.(2) η = 13.4
MEd = 0.00

N.P.(3) η = 1.8
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) η < 0.1 η = 1.8 N.P.(8) N.P.(9) CUMPLE
η = 13.4
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Tramos
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)

Estado
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY λ

P10-P11
NEd = 0.00

N.P.(1)
NEd = 0.00

N.P.(2) η = 66.2
MEd = 0.00

N.P.(3) η = 14.1
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) η = 1.1 η = 14.1 N.P.(8) N.P.(9) CUMPLE
η = 66.2

P7-P8
NEd = 0.00

N.P.(1)
NEd = 0.00

N.P.(2) η = 52.4
MEd = 0.00

N.P.(3) η = 11.1
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) η = 0.5 η = 11.1 N.P.(8) N.P.(9) CUMPLE
η = 52.4

P13-P14
NEd = 0.00

N.P.(1)
NEd = 0.00

N.P.(2) η = 61.0
MEd = 0.00

N.P.(3) η = 13.0
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) η = 1.5 η = 13.0 N.P.(8) N.P.(9) CUMPLE
η = 61.0

P16-P17
NEd = 0.00

N.P.(1)
NEd = 0.00

N.P.(2) η = 48.2
MEd = 0.00

N.P.(3) η = 10.2
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) η = 0.6 η = 10.2 N.P.(8) N.P.(9) CUMPLE
η = 48.2

P2-P5
NEd = 0.00

N.P.(1)
NEd = 0.00

N.P.(2) η = 50.8
MEd = 0.00

N.P.(3) η = 4.1
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) η < 0.1 η = 4.1 N.P.(8) N.P.(9) CUMPLE
η = 50.8

P5-P8
NEd = 0.00

N.P.(1)
NEd = 0.00

N.P.(2) η = 19.4
MEd = 0.00

N.P.(3) η = 2.7
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) η < 0.1 η = 2.7 N.P.(8) N.P.(9) CUMPLE
η = 19.4

P8-P11
NEd = 0.00

N.P.(1)
NEd = 0.00

N.P.(2) η = 29.0
MEd = 0.00

N.P.(3) η = 3.2
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) η < 0.1 η = 3.2 N.P.(8) N.P.(9) CUMPLE
η = 29.0

P11-P14
NEd = 0.00

N.P.(1)
NEd = 0.00

N.P.(2) η = 53.2
MEd = 0.00

N.P.(3) η = 4.1
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) η < 0.1 η = 4.1 N.P.(8) N.P.(9) CUMPLE
η = 53.2

P14-P17
NEd = 0.00

N.P.(1)
NEd = 0.00

N.P.(2) η = 17.9
MEd = 0.00

N.P.(3) η = 2.6
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) η < 0.1 η = 2.6 N.P.(8) N.P.(9) CUMPLE
η = 17.9

P17-P20
NEd = 0.00

N.P.(1)
NEd = 0.00

N.P.(2) η = 14.8
MEd = 0.00

N.P.(3) η = 2.7
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) η < 0.1 η = 2.7 N.P.(8) N.P.(9) CUMPLE
η = 14.8

P2-P3
NEd = 0.00

N.P.(1)
NEd = 0.00

N.P.(2) η = 48.4
MEd = 0.00

N.P.(3) η = 9.4
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) η = 1.9 η = 9.5 N.P.(8) N.P.(9) CUMPLE
η = 48.4

P5-P6
NEd = 0.00

N.P.(1)
NEd = 0.00

N.P.(2) η = 74.9
MEd = 0.00

N.P.(3) η = 14.6
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) η = 1.5 η = 14.7 N.P.(8) N.P.(9) CUMPLE
η = 74.9

P7-P10
NEd = 0.00

N.P.(1)
NEd = 0.00

N.P.(2) η = 20.3
MEd = 0.00

N.P.(3) η = 2.2
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) η < 0.1 η = 2.2 N.P.(8) N.P.(9) CUMPLE
η = 20.3

P8-P9
NEd = 0.00

N.P.(1)
NEd = 0.00

N.P.(2) η = 64.8
MEd = 0.00

N.P.(3) η = 12.6
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) η = 0.4 η = 12.6 N.P.(8) N.P.(9) CUMPLE
η = 64.8

P9-P12
NEd = 0.00

N.P.(1)
NEd = 0.00

N.P.(2) η = 20.4
MEd = 0.00

N.P.(3) η = 2.2
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) η = 0.1 η = 2.2 N.P.(8) N.P.(9) CUMPLE
η = 20.4

P10-P13
NEd = 0.00

N.P.(1)
NEd = 0.00

N.P.(2) η = 36.0
MEd = 0.00

N.P.(3) η = 2.8
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) η < 0.1 η = 2.8 N.P.(8) N.P.(9) CUMPLE
η = 36.0

P11-P12
NEd = 0.00

N.P.(1)
NEd = 0.00

N.P.(2) η = 81.6
MEd = 0.00

N.P.(3) η = 15.9
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) η = 1.0 η = 16.0 N.P.(8) N.P.(9) CUMPLE
η = 81.6

P12-P15
NEd = 0.00

N.P.(1)
NEd = 0.00

N.P.(2) η = 36.7
MEd = 0.00

N.P.(3) η = 2.8
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) η < 0.1 η = 2.8 N.P.(8) N.P.(9) CUMPLE
η = 36.7

P13-P16
NEd = 0.00

N.P.(1)
NEd = 0.00

N.P.(2) η = 12.3
MEd = 0.00

N.P.(3) η = 1.8
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) η < 0.1 η = 1.8 N.P.(8) N.P.(9) CUMPLE
η = 12.3

P14-P15
NEd = 0.00

N.P.(1)
NEd = 0.00

N.P.(2) η = 75.3
MEd = 0.00

N.P.(3) η = 14.6
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) η = 1.3 η = 14.7 N.P.(8) N.P.(9) CUMPLE
η = 75.3

P15-P18
NEd = 0.00

N.P.(1)
NEd = 0.00

N.P.(2) η = 12.6
MEd = 0.00

N.P.(3) η = 1.8
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) η = 0.1 η = 1.8 N.P.(8) N.P.(9) CUMPLE
η = 12.6

P16-P19
NEd = 0.00

N.P.(1)
NEd = 0.00

N.P.(2) η = 10.0
MEd = 0.00

N.P.(3) η = 1.8
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) η = 0.1 η = 1.8 N.P.(8) N.P.(9) CUMPLE
η = 10.0

P17-P18
NEd = 0.00

N.P.(1)
NEd = 0.00

N.P.(2) η = 59.5
MEd = 0.00

N.P.(3) η = 11.6
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) η = 0.8 η = 11.6 N.P.(8) N.P.(9) CUMPLE
η = 59.5

P18-P21
NEd = 0.00

N.P.(1)
NEd = 0.00

N.P.(2) η = 10.3
MEd = 0.00

N.P.(3) η = 1.9
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) η = 0.2 η = 1.9 N.P.(8) N.P.(9) CUMPLE
η = 10.3

P20-P21
NEd = 0.00

N.P.(1)
NEd = 0.00

N.P.(2) η = 34.0
MEd = 0.00

N.P.(3) η = 6.6
VEd = 0.00

N.P.(4) η < 0.1 N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7) η = 0.6 η = 6.6 N.P.(8) N.P.(9) CUMPLE
η = 34.0

Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(5) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(6) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(7) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(8) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(9) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción.

Comprobaciones E.L.U.
140110 Estructura Oficines Fecha: 14/01/14
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22 ANNEX DIAGRAMA DE PLANIFICACIÓ DE L’OBRA. 

  



Id

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Desbrossament i Nivellament

15 días
Realització Murs Perimetrals

20 días
Estructures Zona Oficines

20 días
Tancaments Zona Oficines

10 días
Instal∙lacions Zona Oficines

40 días
Estructura Digestors

25 días
Estructura Dipòsits Emmagatzematge

20 días
Instal∙lacions i Equipaments Procès Biogas

30 días
Instal∙lacions Centres de Transformació

20 días
Instal∙lació Motor Cogeneració

15 días
Instal∙lacions Bascula

10 días
Vegetació Exterior

10 días
Vallat Perimetral

15 días
Asfaltat Parcel∙la

20 días
Calibració Aparells i Planta

10 días
Acabats Finals

5 días

30 02 05 08 11 14 17 20 23 26 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 01 04 07 10 13 16
febrero 2014 marzo 2014 abril 2014 mayo 2014 junio 2014 julio 2014 agosto 2014

DISSENY PLANTA PRODUCCIÓ DE BIOGÀS MITJANÇANT UN DIGESTOR ANAERÒBIC PER LA PRODUCCIÓ D'ELECTRICITAT
PLANIFICACIÓ EXECUCIÓ OBRA
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23 ANNEX ESTUDI DE VIABILITAT ECONÒMICA 

  



DADES TÈCNIQUES

Potència planta 405,00 kW

Total hores funcionament 8000 hores anuals

Producció anual total 3.240.000 kWh/a

COST ECONOMIC DE LA PLANTA
Base Imp. I.V.A.

Cost de construcció de la planta 1.417.735,94 € 297.724,55 €

COST EXPLOTACIÓ PLANTA

Cost personal Sou Brut S.S
Director planta 40.000,00 € 11.600,00 €

Eng. Químic 30.000,00 € 8.700,00 €
Manteniment 28.000,00 € 8.120,00 € 4,9

Cost manteniment VALOR ACTUAL NET (V.A.N.)
Manteniment extern 2% 28.354,72 €

TASA INTERNA DE RETORN. (T.I.R)
Costos diversos anuals

Varis 30.000,00 €
TASA DE DESCOMPTE 10,00%

TOTAL COST EXPLOTACIÓ

FINANÇAMENT PROJECTE

Finançament banc 80% 1.372.368,39 €
Interes banc 7,0%

PRIMA ESTABLERTA 0,10 € €/kWh

IPC 1,5%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Amortizació prestec 0 € 137.237 € 137.237 € 137.237 € 137.237 € 137.237 € 137.237 € 137.237 € 137.237 € 137.237 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Interessos prestec 96.066 € 86.459 € 76.853 € 67.246 € 57.639 € 48.033 € 38.426 € 28.820 € 19.213 € 9.607 €

Cost explotació 184.775 € 187.546 € 190.360 € 193.215 € 196.113 € 199.055 € 202.041 € 205.071 € 208.147 € 211.270 € 214.439 € 217.655 € 220.920 € 224.234 € 227.597 € 231.011 € 234.476 € 237.994 € 241.563 € 245.187 € 248.865 € 252.598 € 256.387 € 260.232 € 264.136 €

Ingressos per venta electricitat 324.000 € 328.860 € 333.793 € 338.800 € 343.882 € 349.040 € 354.276 € 359.590 € 364.984 € 370.458 € 376.015 € 381.655 € 387.380 € 393.191 € 399.089 € 405.075 € 411.151 € 417.319 € 423.578 € 429.932 € 436.381 € 442.927 € 449.571 € 456.314 € 463.159 €

Resultat econòmic anual 43.159 € -82.382 € -70.656 € -58.898 € -47.108 € -35.285 € -23.428 € -11.538 € 386 € 12.345 € 161.577 € 164.000 € 166.460 € 168.957 € 171.492 € 174.064 € 176.675 € 179.325 € 182.015 € 184.745 € 187.516 € 190.329 € 193.184 € 196.082 € 199.023 €

Balanç contable 43.159 € -39.223 € -109.879 € -168.777 € -215.885 € -251.169 € -274.597 € -286.136 € -285.749 € -273.404 € -111.827 € 52.173 € 218.633 € 387.590 € 559.082 € 733.146 € 909.821 € 1.089.146 € 1.271.161 € 1.455.906 € 1.643.422 € 1.833.751 € 2.026.935 € 2.223.017 € 2.422.040 €

184.774,72 €

TEMPS DE RECUPERACIÓ O “PAY BACK”

1.583.651 €

20,10%

ESTUDI VIABILITAT PLANTA DE PRODUCCIÓ D'ELECTRICITAT MITJANÇANT BIOGAS

0 €

1.000.000 €

2.000.000 €

3.000.000 €

4.000.000 €

5.000.000 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Resultado económico anual

Balance contable

-1.000.000 €
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