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 RESUM: 
 
El present Treball Final de Grau té per objecte recollir la descripció del procés de construcció dels 
blocs C1 i C2 dels Habitatges del Governador, des de la perspectiva de l'empresa constructora. 
 
La meva col·laboració en els treballs de construcció es distribueix en dues fases. La primera durant 
la fase d'estructura, en la qual he format part de l'empresa subcontractada per realitzar l'estructura 
de formigó armat, desenvolupant tasques al departament tècnic durant 7 mesos. I la segona, 
formant part de la constructora com a ajudant del Cap d'Obra durant els últims 8 mesos de d'obra. 
 
El TFG descriu el procés de construcció des de l'inici d'obra fins la seva finalització. Malgrat no 
haver estat present des del principi de les feines, he tingut la possibilitat d'accedir i informar-me del 
desenvolupament de l'obra fins l'inici de la meva col·laboració. Per aquest fet he considerat 
rellevant descriure l'obra d'inici a fi. 
 
Tal i com es pot observar a l'Índex de la següent plana els capítols estan subdividit en una sèrie 
d'apartats que defineixen la dinàmica seguida durant l'esmentat capítol. Incloent-hi, en cadascun 
d'ells, unes conclusions en les que he volgut exposar les meves impressions personals i el meu 
punt crític on he cregut adequat. 
 
A continuació descric el cos principal del TFG: 
 
Inicialment exposo una Presentació del Projecte, incidint en els antecedents, els agents que hi 
participen, l'emplaçament i les característiques més rellevants del projecte. 
 
A continuació realitzo l'Estudi i Anàlisi que es du a terme abans d'iniciar-se els treballs i les 
variacions que hi ha durant l'obra degut a la singularitat del projecte.  
 
Seguidament incorporo el capítol de Planificació i Organització en el que analitzo els retards 
ocasionats. Per qualsevol obra és de vital importància seguir una planificació temporal. 
 
Després introdueixo el dia a dia de l'obra reflectit en el capítol de Seguiment d'Execució, exposant 
els problemes i les solucions adoptades.  
 
El següent capítol tracta la Seguretat, amb la documentació implicada, informes, incidents i unes 
conclusions que resumeixen el capítol. 
 
Quant al capítol de Control Econòmic podem dir que és clau en qualsevol obra però, si hi cab, 
encara més en aquesta, ja que la gran indefinició del projecte fa que sigui de vital importància el 
compromís de la propietat. 
 
Per acabar el gruix del cos principal, en el capítol de Control de Qualitat i Medi Ambient descric el 
Pla d'Assegurament seguit per la Constructora amb tota la documentació utilitzada. 
 
També incloc l'apartat dels Annexos amb gran quantitat de documentació, adequadament 
referenciada al llarg del cos principal. D'igual manera que s'adjunten els plànols més rellevants. 
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 GLOSSARI: 
 
Durant la redacció d'aquest TFG es realitzen les següents abreviatures: 
 
DF: direcció facultativa 

DO: direcció d'obra. 

DE: direcció d'execució. 

CSS: coordinador de seguretat i salut. 

EPI: equip de protecció individual. 

RITI: recinte d'instal·lacions de telecomunicacions inferior. 

C1, C2: nomenclatura dels blocs d'edificis construïts. 

PB: planta baixa. 

P1, P2, P3: planta primera, segona i tercera, respectivament. 

PSSot: planta semi soterrani. 

PSot: planta soterrani. 

PE: projecte executiu. 

ET: estació transformadora. 

BT i MT: baixa tensió i mitja tensió. 

PEM: pressupost d'execució material. 

PEC: pressupost d'execució per contractació. 

OCT: organisme de control tècnic. 
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1. PRESENTACIÓ DEL PROJECTE: 
 
1.1. ANTECEDENTS: 
 
Les anomenades Vivendes o Habitatges del Governador es van construir de manera accelerada i 
en temps rècord entre els anys 1952 i 1955 a iniciativa del governador civil, Felipe Acedo Colunga, 
per allotjar provisionalment barraquistes de diverses àrees de Barcelona, i en especial de l’àrea de 
la Diagonal, on estava prevista la concentració dels actes centrals del Congrés Eucarístic de 1953. 
Amb el temps la provisionalitat va passar a ser permanent. La pèssima qualitat de les vivendes, 
amb pisos de 20m2 i amb l’apel·latiu de “casetes de paper”, va motivar la necessitat d’executar una 
remodelació integral del barri. El projecte és clau per superar el procés de degradació urbanística i 
social que identificava aquest polígon en la dècada dels 80. És un bon exemple de renovació en sòl 
urbà habitat.  
 
La remodelació dels edificis de Vivendes del Governador, al barri del Verdum, Nou Barris, és una 
actuació urbanística desenvolupada per REURSA, arran de l’ encàrrec de l’INCASÒL, amb la 
col·laboració del Ministeri de Foment i de l’Ajuntament de Barcelona a partir d’un conveni signat el 
1990. L’operació va començar el 1992 amb perspectiva de finalitzar-se el 2007. Ha consistit en la 
substitució de 945 habitatges (41 blocs) i 200 locals per 633 habitatges de protecció nous (17 
blocs), 53 locals comercials, 6 locals destinats a equipaments, 967 places d’aparcaments i noves 
zones verdes. Durant el 2008 es va resoldre la fase definitiva, en relació a enderroc i construcció 
d’habitatges, tanmateix  actualment resta per realitzar una zona verda al carrer de Góngora. 
 
Aquest TFG tracta sobre el seguiment d’obra de 2 dels 17 blocs de vivendes de l’actuació 
esmentada, els anomenats C1 i C2, amb els seus corresponents locals comercials, local 
d’equipaments i aparcaments. L’empresa Construcciones Solius SA —amb la qual he participat en 
aquesta obra com a cap de producció— es va presentar a concurs per licitació i va sortir 
adjudicatària amb una baixa econòmica del 5,57% sobre un pressupost de 4.342.559,22 € (PEM). 
 
L’adjudicació de l’obra es va anunciar a finals de novembre de 2004 i l’inici de les obres va ser a 
l’abril de 2005, en el que es va dur a terme l’enderroc d’una sèrie d’elements restants de les 
antigues vivendes, enderrocades amb anterioritat per l’INCASÒL. Tot i que el projecte tenia una 
previsió de 18 mesos, les obres es van finalitzar al juny de 2007, 8 mesos més tard, mitjançant 
l’entrega de claus a la Propietat. 
 
 
1.2. AGENTS PARTICIPANTS AL PROJECTE: 
 

- PROMOTOR: Institut Català del Sòl (INCASÒL) 
- Projectista: Ignasi Sánchez Domènech 
- EMPRESA CONSTRUCTORA: CONSTRUCCIONES SOLIUS SA. 
- Direcció d’Obra: Ignasi Sànchez Domènech 
- Direcció d’Execució: Carles Bima Puig i Xavier Bascones 
- Coordinador de Seguretat i Salut: Carles Bima Puig 
- Empresa Control de Qualitat:  INTEMAC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.3. EMPLAÇAMENT: 
 
Aquests 2 blocs es troben al Barri del Verdum, districte de Nou Barris, a Barcelona. Més 
concretament, entre els carrers Almansa, Góngora i Marín. Incloent-hi accés des del c/ Luz 
Casanova. 

 
 

 
 

  
IMATGE 1.1 ABANS I DESPRÉS DE L’ACTUACIÓ URBANÍSTICA (d’esquerre a dreta) 

 
 
La imatge superior esquerre representa l’estat de la zona abans de l’actuació urbanística i la imatge 
superior dreta representa l’estat actual. Les marques vermelles delimiten la situació dels edificis a 
tractar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMATGE 1.2 LOCALITZACIÓ DE L’OBRA 
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1.4.  CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DEL PROJECTE: 
 
Característiques generals: 
 

- Moviment de terres 
- Fonaments: pilotatge, murs pantalla, sabates i pous 
- Estructura: estructura de formigó (reticular) 
- Cobertes: coberta transitable i no transitable 
- Tancaments: tancament exterior amb panell prefabricat tipus GRC 
- Revestiments: enguixats, enrajolats i pintura 
- Paviments: paviment de formigó, pavimento de terratzo 
- Fusteria: d’alumini a l’exterior i de fusta a l’interior 
- Instal·lacions: elèctriques, fontaneria, gas, ascensors      

 
Característiques dels aparcaments: 
 

- Són dues plantes soterrànies, PSot-1 i PSot-2, amb 65 i 66 places respectivament. 
- Existeixen dues escales d’accés, una a cada bloc, accessibles des del carrer i sense estar 

comunicades amb l’interior dels edificis. 
- Al bloc C2 hi ha un ascensor hidràulic amb parades a la PB, PSot-1 i PSot-2, totalment 

independent de l’edifici i amb accés des del carrer. 
     
Característiques del bloc C1: 
 

- Té 6 plantes, la primera destinada a equipaments (oficines de l’INCASÒL) i les altres 5 a 
vivendes. 

- Cada planta es divideix en 3 escales (A, B i C), amb el seu ascensor corresponent cadascuna, i 
cada escala té dues portes, fent un total de 30 vivendes. 

- Totes les vivendes tenen 3 habitacions, amb l’excepció de tres que en tenen dues. 
- A la planta baixa hi ha una vivenda adaptada. 
- Cada escala  té dos accessos, una per la façana del c/ Marín i l’altre per la façana de l’espai 

interior entre els dos blocs. 
- Les superfícies útils oscil·len entre 56 i 73 m2/vivenda. 
- A la planta coberta hi ha uns 116 m2 per estendre la roba (4 m2/vivenda, aproximadament). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IMATGE 1.3 BLOC C1 (CANTONADA ALMANSA-LUZ CASANOVA) 

 
 
 

 
 
Característiques del bloc C2: 
 

- Té 5 plantes. La primera destinada a quatre locals comercials, un accés per a vehicles als 
aparcaments, un porxo d’accés de vianants als aparcament i una ET (estació transformadora). 
Les altres quatre plantes estan destinades a vivendes. 

- Cada planta es divideix en 3 escales (D, E i F), amb el seu ascensor corresponent cadascuna. 
Les escales D i E tenen dues portes, a diferència de la F que en té tres. Fent un total de 28 
vivendes. 

- Totes les vivendes tenen 3 habitacions, amb l’excepció d’una que en té 4. 
- Cada escala té un accés pel c/ Góngora. 
- Les superfícies útils oscil·len entre 68 i 80 m2/vivenda. 
- A la planta coberta hi ha uns 112 m2 per estendre la roba (4 m2/vivenda). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMATGE 1.4 BLOC C2 (CANTONADA ALMANSA-GÓNGORA) 
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2. ESTUDI I ANÀLISI DEL PROJECTE:   
 
2.1. INTRODUCCIÓ: 
 
L’obra surt a concurs públic i l’empresa Construccions Solius SA, mitjançant el Departament 
d’Estudis, prepara la documentació requerida per l’INCASÒL. Es presenta una baixa econòmica del 
5,57%, d’un pressupost de 4.342.559,22 € (PEM) i surt adjudicatària a finals de novembre de 2004, 
amb una previsió d’inici d’obra per l’abril de 2005.  
 
Després de l’adjudicació, l’Arquitecte renuncia a l’obra i a finals de desembre del mateix any se 
signa el contracte amb l’INCASÒL, en el qual ja hi figura el nou Arquitecte, que aprofita la ben 
entesa per fer entrega d’una 2ª versió del projecte.  
 
El nou Arquitecte assumeix la direcció d’obra des de l’inici, amb l’encàrrec d’anar refent el projecte 
inicial amb la major celeritat possible, ja que aquest no arribava als requisits mínims i l’obra 
començava en tres mesos vista. Cal dir que les modificacions presentades amb la 2ª versió del 
projecte eren mínimes i la majoria se centraven en plànols d’estructura. 
 
A principis del mes de febrer de 2005 es rep una 3ª versió del projecte, en la que es pot observar 
que els canvis realitzats respecte a la 2ª són mínims i que se segueixen centrant bàsicament en el 
capítol d’Estructura. Durant l’abril de 2005, coincidint amb l’inici d’obra, es rep la 4ª versió del 
projecte i a partir d’aquest moment totes les modificacions s’aniran produint sobre la marxa. Tot fa 
indicar que l’obra anirà a remolc de les esmenes que es vagin realitzant, ja que el projecte inicial i 
les seves posteriors versions necessiten moltes modificacions i complementacions. 
 
És important dir, també, que el pressupost adjudicat fa referència al projecte inicial, però els canvis 
que presumiblement s’aniran realitzant faran que es vagi generant un pressupost modificat, amb les 
seves corresponents variacions en amidaments i partides noves. La Propietat i la DF reconeixen la 
dificultat que suposa per la Constructora tenir la inseguretat de realitzar una obra amb un projecte 
que no s’ajusta al pressupost adjudicat, per aquest motiu es comprometen verbalment i de bona fe 
a no posar objeccions importants en l’aprovació dels amidaments excessius i les noves partides que 
apareixeran amb tota seguretat.  
 
2.2. VARIACIONS DEL PROJECTE EXECUTIU: 
 
Per poder dur a terme les obres és necessari realitzar una sèrie de modificacions i 
complementacions del Projecte Executiu i de les seves posteriors versions, ateses les deficiències 
que aquest presenta. Durant l’abril de 2005, i coincidint amb l’inici d’obra, es rep la 4ª versió del 
projecte i a partir d’aquest moment totes les modificacions s’aniran produint sobre la marxa.  
 
A mida que va avançant l’obra la Constructora va revisant la 4ª versió del projecte. Tots els errors, 
incongruències i dubtes en general (veure annex A), que s’hi van trobant, es traslladen formalment i 
periòdicament a l’Arquitecte perquè faci les correccions que pertoquen. 
 
Tot aquest procés fa que el desenvolupament de l’obra no tingui la continuïtat adequada, ja que en 
més ocasions de les desitjades les solucions dels dubtes arriben amb retard. 
 
 
A continuació es detallen les correccions fetes abans i durant l’obra, referents a “variacions per 
culpa del projecte”, “per procediment d'obra” o “per propostes de canvi”, amb les corresponents 
justificacions i classificades temàticament: 
 
 
 

Estructura  
 
La justificació del recàlcul de tots els pilars, lloses d’escales i badalots, i del 58,6% dels sostres, així 
com les modificacions realitzades a la resta d’estructura, venen determinades per una sèrie 
d’aspectes, entre d’altres, que s’indiquen a continuació: 

- Els recobriments i separacions entre armadures incompleixen les dades establertes a la norma 
EHE. 

- Les deformacions detectades en els sostres superen les recomanades. 
- La manca de la bona pràctica constructiva i estructural en les disposicions i utilitzacions de 

certes armadures. 
- La no prolongació a les trobades ortogonals per tal d’absorbir les tensions a 45º en planta dels 

congrenys (bigues - cèrcols). 
- El desplaçament dels congrenys a l’alçada del replà atès que envaïen l’espai de pas. 
- L’aparició d’un nou pilar pel desplaçament dels congrenys. 
- Les obligades modificacions d’ubicació i dimensions de forats als sostres provocades per la 

redefinició de conductes d’extracció de cuines i banys i l’eliminació del pati. 
- Els plànols de projecte no actualitzats amb els últims canvis en l’escala del projecte executiu 

indicant-se aquests canvis en un plànol annex, que dificulten encara més l’adaptació a peu 
d’obra a les noves modificacions. 

- La inexistència de definició de les dues escales del soterrani i l’obligada modificació de les sis 
escales dels habitatges. 

- La redefinició del badalot d’escala a la planta coberta. 
 
Replanteig (cotes)  
 
La redistribució total de nuclis d’escala, cuines, habitatges de 4 dormitoris (convertint-se un de cada 
planta en habitatge de 3 dormitoris), vestíbuls i locals de planta baixa del C2, planta baixa del C1 
dreta, planta coberta i estenedors, així com altres modificacions puntuals en la resta, venen 
determinades, entre d’altres, pels següents aspectes: 

- Escala en voladís, amb cèrcol a mitja alçada del replà envaint el pas i amb punts d’alçada lliure 
insuficient. 

- Amplades d’espais d’accés als habitatges no complint mínims. 
- Conductes de pujada d’instal·lacions i pas de conductes d’extracció de cuines i escalfadors de 

dimensions insuficients. 
- Distribució de la cuina no adient amb el lloc de pujada de conductes i la situació de la finestra. 
- Pas de conductes d’extracció de locals sense aïllament adequat. 
- Dormitoris no complint superfícies mínimes. 
- Als pisos de 4 dormitoris: cuina, sala i dormitori matrimoni no complint superfícies mínimes. 
- Pati sense cap utilitat. 
- Rampes en planta baixa innecessàries. 
- Ascensors amb un doble embarcament innecessari i no adequat als forats de l’ascensor. 
- Recintes d’instal·lacions -gas i RITS- de dimensions insuficients. 
- Estenedors a coberta no definits i de superfície insuficient en una de les escales. 
- Paviments de coberta transitable i no transitable incompatibles per no tenir desguassos 

independents. 
- Contradicció badalots d’escala reculats en façana i no reculats en planta. 
- La incorporació d’un habitatge adaptat en substitució d’un del projecte. 
- La incorporació d’una estació transformadora no prevista al projecte. 

 
Arquitectura (façanes)  
 

La modificació total de la composició de més d’una tercera part de les façanes ha estat determinada 
pels següents aspectes: 

- Les finestres de l’escala que estaven a l’alçada de la barana del replà. 
- Terrasses amb racons sense utilitat. 
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- Indefinició del color dels panells no blancs. 
- Ventilacions dels serveis dels locals inexistents. 
- Incorporació de la distribució dels conductes de gas per façana. 
- Adaptació als canvis realitzats als habitatges de 4 dormitoris. 
- Adaptació als nous vestíbuls de PB. 
- Adaptació al nou habitatge adaptat. 
- Adaptació a la nova estació transformadora. 
- Nou disseny de la porta del garatge per a permetre l’entrada d’aire tal com es preveu en el 

sistema de ventilació. 
 

Arquitectura (distribució i superfícies)  
 
L’elaboració de nous plànols amb les superfícies útils i construïdes dels habitatges i dels seus 
corresponents quadres de superfícies ha estat determinada per: 

- Els canvis en la distribució interior citats a l’apartat de Replanteig, que han provocat variacions 
en les superfícies finals. 

- La generalització en el Projecte Executiu original de les tipologies d’habitatges, quan en realitat 
una mateixa tipologia té diferent superfície útil a cada una de les escales, a causa de la diferent 
disposició dels elements estructurals i dels conductes. 

La redistribució de les places d’aparcament dels soterranis ha vingut donada per: 
- L’adequació als nous pilars recalculats. 
- El no compliment de les dimensions mínimes d’algunes de les places. 
- L’adequació de les places afectades per la construcció del Centre de Distribució. 
- La sol·licitud de la Propietat d’ampliar les places d’aparcament al màxim per no deixar espais 

buits entre elles. 
- L’adequació de les places a les dimensions dels conductes de ventilació. 

 
Detalls  
 
L’elaboració de nous detalls constructius de les façanes ha estat determinada entre d’altres causes 
per les següents: 

- Inexistència de premarcs com a base de la fusteria d’alumini. 
- Contradicció tipologia de finestres definida com a monobloc amb detall de persiana tradicional. 
- Trobades entre fusteria i GRC (panell de façana) incorrectes. 
- Nombre de detalls insuficient per a l’execució de l’obra. 
- Adaptació del quadre de fusteria als canvis realitzats en façana. 

L’elaboració de nous plànols d’especejament de panells de GRC i de plaques d’ancoratge a 
estructura per part de Preinco ha estat determinada pels següents motius: 

- Al Projecte Executiu no existia aquest tipus de plànols. 
- Als esquemes inicials no es contemplaven els panells de color entre finestres ni els d’interior de 

terrasses. 
- No es disposava dels detalls dels retorns correctes. 
- Adaptació de l’especejament de panells de GRC i de plaques d’ancoratge als canvis realitzats 

en façana. 
L’elaboració de nous detalls constructius de les baranes ha estat determinada entre d’altres causes 

per  
les següents: 

- Solució representada al projecte no viable a causa del procés de col·locació dels panells de 
façana. 

- Detalls insuficients per a portar a terme l’elaboració de les baranes. 
- Nou habitatge adaptat amb tancament especial per a estenedor. 

L’elaboració de nous detalls constructius dels estenedors de coberta i els seus suports ha estat 
determinada entre d’altres causes per les següents: 

- Indefinició en el projecte del tancament dels estenedors. 
- Inexistència en el projecte de previsió per a suport del tancament dels estenedors. 

Urbanització exterior  
L’elaboració de nous plànols de definició de la urbanització de l’espai exterior entre els blocs ha 
estat determinada entre d’altres causes per les següents: 

- Insuficient definició als plànols de projecte. 
- Adaptació als vials de l’entorn. 

 
Instal·lacions  
 
La realització de nous plànols referents a temes d'instal·lacions ve determinada pels següents 
motius: 

- Inexistència d’esquema d’instal·lació de xarxa de terra dels edificis. 
- Inexistència de definició de pou de bombeig al soterrani. 
- Xarxa de recollida d’aigües eventuals al soterrani geomètricament impossible. 
- Modificació de la xarxa d’evacuació a soterrani -1 per adaptar-se al clavegueram existent. 
- Sol·licitud per part de l’ajuntament de Barcelona de detall dels sifons generals i la seva 

ventilació. 
- Adaptació a la nova estació transformadora. 

 
2.3. PROPOSTES DE CANVI: 
 
Per poder dur a terme les obres és necessari realitzar una sèrie de modificacions i 
complementacions del Projecte Executiu, ateses les deficiències que aquest presenta. Els plànols 
corresponents a tots els canvis es fan a mida que el desenvolupament de l’obra els requereix. 
 
2.4. MEMÒRIA DEL PROJECTE EXECUTIU 
 
La memòria (veure annex B) conté els apartats necessaris per a l’execució de l’obra, defineix les 
solucions constructives adoptades i els materials que s’han d’aplicar, tot i que en algun cas es deixa 
indicat perquè la Direcció Facultativa ho esculli. En canvi hi ha errors provocats pels canvis que ha 
sofert el projecte inicial. Aquests errors fan referència als següents punts:  

- Disminueix el número de places d’aparcaments. 
- La tipologia d’habitatges canvia. 
- El quadre general de superfícies varia. 
- Estenedors passen de ser privatius a ser comunitaris i localitzar-se a la coberta. 
- Un ascensor és hidràulic, amb la seva sala de màquines corresponent. 
- El pressupost reflectit és de 3.809.834,50 € (PEM). No coincideix amb el pressupost 

d’adjudicació.  
 
2.5. PLEC DE CONDICIONS: 
 
El plec de condicions (veure annex C) conté els aspectes normatius, legals i administratius que 
requereix el capítol de generalitats. Per la resta de capítols s’identifica la definició del mateix, amb el 
codi, reglament o norma al que es fa referència; el sistema de medició i abonament; materials, 
maquinària o equips a utilitzar en cada situació; i mètode d’execució. 
 
Els errors detectats fan referència a l’existència d’un capítol d’Instal·lació de Climatització i un altre 
de Dipòsits que no pertanyen a l’obra. L’explicació més raonable és que forma part d’un Plec de 
Condiciones Generals i no s’ha filtrat correctament.  
 
2.6. AMIDAMENTS 
 
L’existència de diferents versions del projecte fa que l’estat d’amidaments s’hagi revisat en diferents 
ocasions. Els amidaments de la 3ª versió varien en una sèrie de partides de projecte i amb l’aparició 
de noves partides.  
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A continuació es detallen les modificacions que han provocat aquesta variació en amidaments i 
l’aparició de noves partides, no definides en el projecte: 
 

- Enderroc de fonaments existents en el solar (Nova partida). 
- Reomplert de rasa amb morter pobre, en zones de fonaments existents enderrocats, per a 

posterior execució de pantalles (Nova partida). 
- Biga de coronació de mur pantalla (Nova partida). 
- Ancoratges de pantalles (Nova partida). 
- Divisòries de “Ladriyeso” (Nova partida). 
- El recàlcul de tots els pilars, lloses d’escales i badalots, i de més de la meitat dels sostres, 

així com les modificacions realitzades a la resta d’estructura. 
- La redistribució total de nuclis d’escala, cuines, habitatges, vestíbuls, locals, planta coberta i 

estenedors. 
- La modificació total de la composició de més d’una tercera part de les façanes. 
- L’elaboració de nous detalls constructius de les façanes. 
- L’elaboració de nous plànols d’especejament de panells de GRC i de plaques d’ancoratge a 

estructura. 
- L’elaboració de nous detalls constructius dels estenedors de coberta i els seus suports ha 

estat determinada entre d’altres causes per les següents. 
- Nova definició de la urbanització de l’espai exterior entre els blocs. 
- La realització de nous plànols referents a temes d'instal·lacions . 

 
2.7. PLÀNOLS 
 
Al projecte inicial manquen plànols que el nou Arquitecte es compromet a solucionar. Des del 
primer dia que assumeix la direcció d’obra (Desembre de 2004) comença a redefinir els plànols 
d’estructura, ja que cronològicament seran els primers que es necessitaran, i a continuació anirà 
realitzant els restants. A l’apartat 2.2 estan classificades temàticament les deficiències del projecte i 
els plànols que seran necessaris.  
 
A continuació es reflecteix la cronologia de les versions rebudes: 
 

- Maig de 2004: Projecte Inicial 
- Nov. de 2004: Adjudicació (seguidament renúncia de l’Arquitecte) 
- Des. de 2004: 2ª Versió (simultàniament nomenament del nou Arquitecte) 
- Feb. de 2005: 3ª Versió 
- Abr. de 2005: 4ª Versió 
- Resta de l’obra: sobre la marxa, correccions i plànols nous 

 
2.8. PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 
El realitza el contractista —Construcciones Solius SA— una vegada adjudicada l’obra i l’aprova el 
Coordinador de Seguretat. Està adaptat al propi sistema constructiu i permet desenvolupar les 
treballs amb les mesures preventives correctes. 
 
Es pot modificar en funció del procés d’execució de l’obra i de les possibles incidències que puguin 
aparèixer, prèvia aprovació expressa del Coordinador de Seguretat. Les empreses subcontractades 
s’hauran d’adherir al Pla, mitjançant una acceptació formal. (veure annex D)  
 
2.9. PERMISOS-DOCUMENTACIÓ 
 
Abans de començar l’obra, s’han de tenir tots els permisos adients, nosaltres com a Constructora 
ens havíem de fer responsables de que cadascuna de les subcontractes tinguessin la 
documentació reglamentaria i també demanar els permisos adients a l’ajuntament, com per 
exemple, el permís per a l’ocupació de la via pública, el permís per a la col·locació de les grues 

torre, el permís per a l’entrada i sortida de camions etc. També es va haver de sol·licitar l’obertura 
del centre de treball, el llibre de subcontractació, etc. 
 
La documentació comú a presentar per als contractistes, subcontractistes i autònoms en quan al 
tema d’empresa va ser: 
 
Abans de l’inici d’obra s’han de tenir tots els permisos adients, el contractista té la responsabilitat de 
que cadascuna de les empreses subcontractades tingui la documentació en regla i també demanar 
els permisos necessaris a l’ajuntament; com per exemple, el permís per a l’ocupació de la via 
pública, el permís per a la col·locació de les grues torre, el permís per a l’entrada i sortida de 
camions, etc. També s’ha de sol·licitar l’obertura del centre de treball, estar en possessió del llibre 
de subcontractació, etc.  
 
La documentació comú d’empresa a presentar pels contractistes, subcontractistes és la següent:  
 

- Escriptura de constitució 
- Impost d’Activitats Empresarials (IAE) 
- Registre d’Empresa Acreditada (REA), mensual 
- Assegurança de responsabilitat civil i rebut del pagament en vigor (cobertura mínima 

600.000€) 
- Contracte del servei de prevenció i últim rebut de pagament 
- Contracte de la mútua d’accidents 
- Certificat dels Contractistes i Subcontractistes emes per l’Agencia Tributaria 
- Certificat de la Situació de Cotització, emes per la Seguretat Social, mensual 
- TC1, TC2 i rebut d’autònoms, mensual 
- Curs de prevenció dels directius d’empresa 

 
Quant a la documentació dels treballadors (contractistes, subcontractistes i autònoms) és la 
següent: 
 

- Alta a la Seguretat Social (autònoms i operaris) 
- Contracte laboral 
- Registre formatiu en prevenció de riscos laborals 
- Formació en aula permanent (8 hores) 
- Formació especifica d’oficis (20 hores) 
- Certificat d’informació 
- Informe d’Aptitud 
- Justificant d’entrega i recepció d’Epis (Equips de protecció Individual) (anual) 
- Acta per la utilització d’eines i/o maquinaria 
- Carnet de maquinaria (carnet de conduir, gruista, soldador, operador d’autobomba, etc) 
- Certificat qualificació de soldador 
- Recurs preventiu (50/60h) (amb certificat acreditatiu de nivell basic en prevenció) 

 
I pel que fa a la maquinària, la següent documentació: 
 

- Relació específica de la maquina i vehicles a utilitzar 
- Permís de circulació 
- Fixa tècnica i ITV 
- Últim rebut de pagament de l’assegurança 
- Impost de circulació 
- Targeta de transport (segons l’activitat de l’empresa) 
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3. PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ:   
 
3.1. INTRODUCCIÓ: 
 
Durant aquest capítol s’exposa la planificació i organització proposada per al concurs de licitació. 
Tot i que el projecte estava acotat a una durada d’obra de 18 mesos, l’entrega de claus es va dur a 
terme 8 mesos més tard degut a una sèrie d’esdeveniments que s’aniran esmentant. 
 
Pel que es refereix als apartats d’aquest capítol, en primer lloc es presenta el Calendari d’Obra  
representat pels mesos més rellevant, quant a dates importants o assenyalades. Seguidament es 
presenta la Planificació Inicial  on es fa un recull, per una banda, de les activitats més generals del 
projecte amb la seva durada estimada en setmanes; i d’altre banda, una representació de l’execució 
real duta a terme durant l’obra amb activitats més concretes. El següent apartat es dedica a 
l’Anàlisi i l’Evolució  de les activitats, de les quals els problemes més rellevants i les solucions 
aportades queden definits al capítol 4. I per finalitzar es desenvolupa una Conclusió  on es 
presenten les reflexions i opinions personals sobre el capítol. 
 
 
3.2. CALENDARI D’OBRA:    
 
OCT 2004     NOV 2004   DES 2004   

Dg Dll Dm Dx Dj Dv Ds Dg Dll Dm Dx Dj Dv Ds Dg Dll Dm Dx Dj Dv Ds 

          1 2   1 2 3 4 5 6       1 2 3 4 

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 

24 25 26 27 28 29 30 28 29 30         26 27 28 29 30 31   

31                                         

 
GEN 2005     FEB 2005     MAR 2005     

Dg Dll Dm Dx Dj Dv Ds Dg Dll Dm Dx Dj Dv Ds Dg Dll Dm Dx Dj Dv Ds 

            1     1 2 3 4 5     1 2 3 4 5 

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12 

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19 

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26 

23 24 25 26 27 28 29 27 28           27 28 29 30 31     

30 31                                       

ABR 2005     JUL 2005     NOV 2005     

Dg Dll Dm Dx Dj Dv Ds Dg Dll Dm Dx Dj Dv Ds Dg Dll Dm Dx Dj Dv Ds 

          1 2 1 2      1 2 3 4 5 

3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 6 7 8 9 10 11 12 

10 11 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 15 16 13 14 15 16 17 18 19 

17 18 19 20 21 22 23 17 18 19 20 21 22 23 20 21 22 23 24 25 26 

24 25 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 27 28 29 30     

               31                           

 
 
 
 
 
 

 
 
 
SET 2006     OCT 2006   DES 2006   

Dg Dll Dm Dx Dj Dv Ds Dg Dll Dm Dx Dj Dv Ds Dg Dll Dm Dx Dj Dv Ds 

1 2 1  2 3 4 5 6 7           1 2 

3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 29 30 31     24 25 26 27 28 29 30 

                            31             

 
abril 2007     4 mayo 2007     5 junio 2007     6 

Dg Dll Dm Dx Dj Dv Ds Dg Dll Dm Dx Dj Dv Ds Dg Dll Dm Dx Dj Dv Ds 

1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4 5           1 2 

8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 

15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 

22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 

29 30           27 28 29 30 31     24 25 26 27 28 29 30 

                                          

 
                              IMATGE 3.1 CALENDARI DE L’OBRA 
        
 
       Dies festius 
 
       Dies assenyalats 
 
 

- 22 Nov 2004: Adjudicació de l’obra 

- 17 Des 2004: Aprovació del PSS 

- 20 Des 2004: Signatura del contracte d’adjudicació 

- 20 Des 2004: 2ª Versió del projecte 

- 7 Feb 2005: 3ª Versió del projecte 

- 30 Mar 2005: Llicència d’obra 

- 4 Abr 2005: Inici d’obra – Acta de replanteig – Implantació d’obra 

- 28 Abr 2005: 4ª Versió del projecte 

- 20 Jul 2005: Permís col·locació grua 

- 29 Ago 2005: Muntatge grua C2 

- 21 Nov 2005: Canvi cap d’obra 

- 30 Nov 2005: Muntatge grua C1 

- 4 Set 2006: Canvi d’Ajudant de Cap d’Obra 

- 4 Oct 2006: Final d’obra Projecte Inicial 

- 1 Des 2006: Desmuntatge grua C2 

- 15 Mai 2007: Desmuntatge grua C1 

- 14 Jun 2007: Entrega de claus a la Propietat 
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3.3. PLANIFICACIÓ INICIAL: 
 
 

 
 
 

 
IMATGE 3.2 PLANIFICACIÓ INICIAL 

  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
OCTUBRE

EQUIPAMENTS:taulells,obles cuina, 
electrodomestics.

 SEGURETAT I SALUT

AJUDES  PALETA A INSTAL.LACIO

URBANITZACIÓ

ASCENSORS

PROTECCIO I EXTINCIO INCENDIS

TELEFONIA, TV, PORTER 
ELECTRONIC

PINTURA

ESCALFADORS I VENTILACIO

ELECTRICITAT

LAMPISTERIA I SANITARIS

GAS

FINESTRES ALUMINI

PORTES

BARANES I REIXES

SANEJAMENT, CLAVEGUERAM

AILLAMENTS

REVESTIMENTS,arrebossat,enguixa
t,enrajolat, cel ras, pedra

SETEMBRE

FAÇANA

PAVIMENTS

JUNY JULIOL

COBERTES

DIVISORIES

FONAMENTS

ESTRUCTURES

ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE GENER AGOST

ENDERROCS I MOV. TERRES

FEBRER MARÇ ABRIL MAIGDESEMBREACTIVIDAD
2.005 2.006

REPASSOS

ELABORAT REVISAT APROVAT

C.O.:  Julián Gómez C.A.E.:   Jordi Fores Delegat:  Josep Bonet

Signatura Signatura Signatura

Execució real a data:

Obra:Habitatges Governador

Num     221

Data Acabament s/c:    04/10/2006                            

Pròrroga:

24.02.05

Planning actualitzat
trimestral a data: 

24.02.05
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IMATGE 3.3 COMPARATIU ENTRE PLANIFICACIÓ INICIAL I EXECUCIÓ REAL 

 
 
 
 
  

Obra:Habitatges Governador ELABORAT REVISAT APROVAT

Num     221 C.O.:  Julián Gómez C.A.E.:   Jordi Fores Delegat:  Jo sep Bonet

Data Acabament s/c:     04/10/2006                           Signatura Signatura Signatura

Pròrroga:  Juny de 2007 Execució real a data:
14.06.07

Planning actualitzat
trimestral a data: 

24.02.05

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

MONOCAPA

PANOT GRIS

PATI INTERIOR

CARRERS

GENERSETEMBREJUNY JULIOL JUNYMARÇ ABRIL

POLIURETÀ GRC

ESTENEDORS

FEBRERACTIVITAT JUNY JULIOL AGOST NOVEMBRE DESEMBREFEBRERABRIL SETEMBRE OCTUBRE

2006 2007

ENDERROC I MOVIMENT DE 
TERRES

FONAMENTS

OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE GENERMAIG

2005
MAIG

SEGURETAT I SALUT

TAULELLS CUINA

ELECTRODOMÈSTICS

EVACUACIÓ FUMS

PERICONS i DRENATGE

BOMBA FECAL

CLAVEGUERONS

ASCENSORS

MOBLES CUINA

EQUIPAMENTS

LAMPISTERIA i SANITARIS

TELECOMUNICACIONS

BAIXANTS (PERFORAC.)

REPASSOS

AJUDES INSTAL·LACIÓ

PIS MOSTRA

ELECTRICITAT

URBANITZACIÓ

BANYERES

ESCALFADORS i 
VENTILACIONS

SÒCOLS

BARANES i REIXES

SHUNT CALDERA

REIXETA IMPULSIÓ

EVACUACIÓ AIGÜES

SANITARIS, AIXETES i 
MECANISMES

PINTURA

PROTECCIÓ i EXTINCIÓ 
D'INCENDIS

VENTILACIÓ PARKING

ESCALFADORS

INSTAL·LACIÓ INTERIOR

INSTAL. INTERIOR

EXTINCIÓ INCENDIS

PORTA PÀRKING

SANEJAMENT i 
CLAVEGUERAM

FUSTA

METÀL·LIQUES

PREMARCS

BARANES

REIXES

ESTACIÓ 
TRANSFORMADORA

MARÇ

ENRAJOLAT

FAÇANA - GRC

ENTRE VIVENDES i 
CAIXAASCENSOR

ESTRUCTURA

INTERIORS 

PROTECCIÓ INCENDIS

MUNTANTS i COMPTADORS

ESCOMESA i PERICONS

CONNEXIONS TERRA

ENLLAÇ i CENTRALITZACIÓ

GAS

INSTAL. PÀRKING

VIDRES

GERO LOCALS/BADALOTS

GRAONAT ESCALES i 
REPLANS

PORTES

ALUMINI

SÉNIA

ENLLUIT LADRIYESO

TRASDOSSAT FAÇANA

ARREBOSSAT LOCALS

GRAVA

PAV. PARKING

ENGUIXAT VERTICALS

ESCOPIDORS

ENGUIXAT INCLINATS

CEL RASOS

LLAMBORDINS

ENGUIXAT SOSTRES

TERRATZO

AGOSTABRIL MAIG

COBERTES

PAVIMENTS 

DIVISÒRIES

REVESTIMENTS

AÏLLAMENTS

JUNTA DILATACIÓ

JUNTA GRC

PENDENTS

IMPERMEABILITZACIÓ

RASILLA
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3.4. ANÀLISI I EVOLUCIÓ DE LA PLANIFICACIÓ: 
 
Durant aquest apartat es tracten les modificacions que ha experimentat el Diagrama de Gantt 
Inicial. Les obres són vives i això fa que les planificacions inicials −realitzades abans d’iniciar els 
treballs− pateixin modificacions, de vegades importants i d’altres no tant, que s’han d’anar 
actualitzant a mida que avança l’obra.  
 
Per una banda, existeixen obres on la responsabilitat de les modificacions en la planificació inicial 
recau directament sobre el contractista, degut a una mala planificació, al poc temps d’estudi o 
simplement a errades comeses. D’altra banda, estan les obres on aquestes modificacions no són 
responsabilitat del contractista, ja que són degudes a canvis al projecte o circumstàncies alienes.  
 
Tal i com es comenta a l’apartat 2.1, fent referència a aquests canvis o circumstàncies alienes, a 
finals de novembre de 2004 s’adjudica l’obra i seguidament l’Arquitecte hi renuncia. A finals de 
desembre del mateix any se signa el contracte amb l’INCASÒL, en el qual ja hi figura el nou 
Arquitecte, que aprofita la ben entesa per fer entrega d’una 2ª versió del projecte. A principis del 
mes de febrer de 2005 es rep una 3ª versió i el 28 d’abril es rep una 4ª, després d’un mes d’haver 
iniciat l’obra. 
 
Degut a aquest inici d’obra tan accidentat i segons informacions de la Direcció Facultativa, el 
projecte patirà molts canvis i tot fa indicar que l’obra anirà a remolc de les esmenes que es vagin 
realitzant sobre la marxa, ja que el projecte inicial necessita moltes modificacions i 
complementacions. Aquest fet fa que la PLANIFICACIÓ INICIAL, representada a la IMATGE 3.2, es 
vagi veient afectada i els 18 mesos previstos augmentin fins a 8 mesos més, tal i com es pot 
observar al COMPARATIU de la IMATGE 3.3. 
 
 
A continuació s’analitza l’obra per períodes, incloent-hi mostres de l’execució real (IMATGE 3.3) 
duta a terme en els casos que sigui rellevant:  
 

Abril i maig de 2005 

Modificacions a la planificació: durant aquest període les modificacions respecte a la Planificació 
Inicial (IMATGE 3.2) són referents al mes d’abril, ja que el rebaix del terreny, el muret guia y les 
pantalles estaven contemplades erròniament al capítol de Fonaments. 
 
Fase d’obra: es treballen els capítols d’Enderrocs, Moviment de terres i Fonaments, realitzant les 
següents tasques: 

- Implantació i desbrossament del solar 
- Enderroc d’elements existents (fonaments, murs, panots i solera) 
- Rebaix de terres i muret guia 
- Pantalles i biga de coronació 

 
Comentaris: durant aquest període hi ha diversos dies de pluja que probablement afectin a la data 
de finalització de Pantalles.  
 

Juny de 2005 

Modificacions a la planificació: durant aquest període hi ha variacions respecte de la Planificació 
Inicial. A la IMATGE 3.4 es pot observar el retard produït durant el mes de juny. 
 
Fase d’obra: es treballen els capítols de Fonaments i Moviment de terres, realitzant les següents 
tasques: 

- Pantalles i biga de coronació 
- Excavació de terres (buidat per soterrani) 

 

IMATGE 3.4 COMAPARATIU ENTRE PLANIFICACIÓ INICIAL         I EXECUCIÓ REAL 
 
Comentaris: les tasques de Pantalles es van prolongar una setmana degut a dies de pluges durant 
els mesos d’abril i maig i això fa que el buidat de terres per realitzar la primera línia d’ancoratge 
comenci una setmana més tard. Aquest retràs fa que totes les activitats, en les que el seu inici 
depèn de la finalització de les Pantalles, comencin amb una setmana de retard.  
 

Juliol de 2005 

Modificacions a la planificació: durant aquest període les modificacions, respecte de la Planificació 
Inicial, són degudes al retràs que s’arrossega del mes de juny (IMATGE 3.4). 
 
Fase d’obra: es treballen els capítols de Fonaments i Moviment de terres, realitzant les següents 
tasques: 

- Biga de coronació 
- Excavació de terres i ancoratges de les pantalles 

 
Agost de 2005 

Modificacions a la planificació: durant aquest període les modificacions, respecte de la Planificació 
Inicial, són degudes al retràs que s’arrossega del mes de juny. 
 
Fase d’obra: es treballen els capítols de Fonaments i Moviment de terres, realitzant les següents 
tasques: 

- Excavació de terres i ancoratges de les pantalles 
- Sabata per grua C2 i repicat de pantalles per unió del forjat Sot-2 
- Inici de pilots 

 
Comentaris: el retràs esmentat implica un retard en les tasques del capítol de fonaments, però no 
impedeix iniciar les tasques d’Excavació de terres i ancoratges de les pantalles en les dates 
previstes, tal i com es pot observar a la IMATGE 3.4. 
 

Setembre de 2005 

Modificacions a la planificació: afecten al capítol de Fonaments, que segueix arrossegant el retràs; 
al d’Estructura que hauria de començar durant aquest mes però caldrà esperar fins a mitjans 
d’octubre per a què finalitzi la primera zona de fonaments; i també afecten als capítols de Paviment 
(graves) i Sanejament (claveguerons) que començaran durant el mes d’octubre, ja que el seu inici 
depèn de la finalització de determinades fases dels fonaments. 
 
Fase d’obra: se segueix treballant els capítols de Fonaments i Moviment de terres, realitzant les 
següents tasques: 

- Pilotatges fins a meitat de setembre, encepats i bigues centradores 
 
Comentaris: a principis de mes s’inicien els encepats i les bigues centradores, i a mitjans es 
finalitzen els pilots. Dels encepats es pot dir que s’allargaran els treballs fins a finals de novembre, 
ja que existeixen diferents fases i s’aniran combinant amb les graves, els primers pilars, la xarxa de 
terra, arquetes, la sabata de grua i les últimes extraccions de terres.  
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Octubre de 2005 

Modificacions a la planificació: les graves i els claveguerons previstos pel mes de setembre es 
realitzen durant aquest mes. I la primera part de la Xarxa de terra també es realitza durant l’octubre. 
 
Fase d’obra: se segueix treballant els capítols de Fonaments i Moviment de terres i s’inicia el 
d’Estructura, realitzant les següents tasques: 

- Encepats 
- Ancoratges restants de les pantalles 
- Xarxa de terra (arqueta, rasa, compactació, cues pilars) 
- Arqueta Desguàs i pou per bomba de soterrani 
- Aportació de graves per solera de Sot -2 
- Eliminació de rampa (última setmana) 
- Pilars de Planta Sot-2 

 
Comentaris: el mes d’octubre serveix per finalitzar feines, continuar unes altres i iniciar el capítol 
d’Estructura mitjançant els primers pilars de la Planta Sot-2, solament la zona on els fonaments 
estan finalitzats. A continuació, a la IMATGE 3.5, es representa la planificació específica pel capítol 
d’Estructura: 

 
IMATGE 3.5 PLANIFICACIÓ ESPECÍFICA D’ESTRUCTURA 

 
Novembre de 2005 

Modificacions a la planificació: afecta especialment a l’inici del capítol de Divisòries i Paviment, ja 
que la Planificació Inicial indicava que durant aquest mes es començarien a realitzar les Divisions 
Interior i la col·locació de Terratzo.  
 
Fase d’obra: durant la primera quinzena es finalitzen els capítols de Fonaments i de Moviment de 
terres, i es continua treballant el capítol d’Estructura, Sanejament i Electricitat. Les tasques 
realitzades són les següents: 

- Encepats zona restant (rampa) 
- Xarxa de terra (connexió a pantalles) 
- Tapa arqueta desguàs Sot -2 i tub de previsió d’entrada 
- Estendre graves 
- Fonaments de rampa 
- Forjat de Planta Sot-2 
- Pilars de Planta Sot-1 

 
Comentaris: els capítols de Moviment de Terres i Fonaments es finalitzen amb l’extracció de les 
últimes terres i la realització de l’últim tram de fonaments. Durant els següents mesos es realitzarà 
l’Estructura. Les Divisions Interiors i el Terratzo s’inicien 4 i 6 mesos més tard, respectivament, 
degut al retràs experimentat al capítol d’Estructura, fet provocat per la indefinició del projecte.  

De desembre de 2005 a març de 2006 
 
Modificacions a la planificació: aquest període afecta a moltes activitats que havien d’iniciar-se –es 
pot observar a la IMATGE 3.3− però degut al retràs de l’Estructura s’aniran iniciant durant els 
següents mesos.  
 
Fase d’obra: durant aquest període es realitza exclusivament el capítol d’Estructura, amb la 
intervenció necessària del capítol d’Aïllaments per a realitzar la Junta de Dilatació. Es realitzen les 
següents tasques: 

- Plantes Sot-2 i Sot-1 (Bloc C2) 
- Plantes Baixa, 1ª, 2ª i 3ª (Bloc C2) 
- Planta Sot-1 (Bloc C1) 
- Rampes del garatge 
- Plantes SemiSot, Baixa i 1ª (Bloc C1) 
- Escales 
- Junta de Dilatació 

 
Comentaris: el retràs produït per l’Estructura és notablement visible i les raons són les 
actualitzacions, rectificacions i modificacions que es van realitzant sobre la marxa, degut a la 
indefinició del projecte. 
 

Abril de 2006 

Modificacions a la planificació: aquest període afecta a moltes activitats que havien d’iniciar-se i/o 
continuar –tal i com es pot observar a la IMATGE 3.3− però degut al retràs de l’Estructura s’aniran 
iniciant durant els següents mesos.  
 
Fase d’obra: durant aquest període es realitza el capítol d’Estructura, s’inicia el de Divisòries i el 
paviment del garatge. Es realitzen les següents tasques: 

- Plantes 4ª i Coberta (Bloc C2) 
- Planta 2ª (Bloc C1) 
- Escales 
- Solera Sot-2 
- Divisòries entre vivendes i caixes d’ascensors 

 
Maig de 2006 

Modificacions a la planificació: aquest període afecta a moltes activitats que havien d’iniciar-se i/o 
continuar –tal i com es pot observar a la IMATGE 3.3− però degut al retràs de l’Estructura s’aniran 
iniciant durant els següents mesos.  
 
Fase d’obra: durant aquest període es realitza el capítol d’Estructura, es continua amb el de 
Divisòries, s’inicia el Paviment de Terratzo i es subministren els premarcs de fusta. Es realitzen les 
següents tasques: 

- Plantes 3ª i 4ª (Bloc C1) 
- Divisions entre vivendes i caixes d’ascensors (aïllament de càmeres) 
- Paviment de terratzo 
- Premarcs de fusta per a portes 

 
Comentaris: durant els últims dies del mes els premarcs es distribueixen per les plantes perquè 
durant el mes de juny es començaran a realitzar les Divisions Interiors.   
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Juny de 2006 

Modificacions a la planificació: aquest període afecta a moltes activitats que havien d’iniciar-se i/o 
continuar –tal i com es pot observar a la IMATGE 3.3− però degut al retràs de l’Estructura algunes 
s’inicien durant el maig i d’altres s’aniran iniciant durant els següents mesos. 
 
Fase d’obra: a meitat de mes es finalitza el capítol d’Estructura i seguidament es s’inicia el de 
Façana (GRC). A principi de mes també s’inicien més activitats del capítol de Divisòries i se segueix 
amb el Terratzo. Es realitzen les següents tasques: 

- Planta Coberta (Bloc C1) 
- Façana – GRC 
- Paviments de terratzo 
- Divisions entre vivendes i caixes d’ascensors (aïllament de càmeres) 
- Divisions Interiors 
- Maó calat (Gero) per locals i badalots 

 
Juliol de 2006 

Modificacions a la planificació: aquest període afecta a moltes activitats que havien d’iniciar-se, 
continuar  i/o finalitzar –tal i com es pot observar a la IMATGE 3.3− però degut al retràs que 
s’arrossega  s’aniran realitzant durant els següents mesos. 
 
Fase d’obra: es continuen realitzant els capítols de Façana, Divisòries i Paviments. Es torna a 
treballar amb el capítol de Sanejament i s’inicien els capítols d’Electricitat, Lampisteria i Incendis. Es 
realitzen les següents tasques: 

- Façana – GRC 
- Paviments de terratzo 
- Divisions entre vivendes i caixes d’ascensors (aïllament de càmeres) 
- Divisions Interiors 
- Maó calat (Gero) per locals i badalots 
- Evacuació d’aigües i fums 
- Instal·lacions interiors d’electricitat i lampisteria 
- Instal·lacions de garatge 
- Perforacions per a baixants i Protecció contra incendis 

 
Comentaris: la col·locació de “Gero” a locals i badalots queda finalitzada durant el juliol. Les 
instal·lacions començades durant aquest mes es queden aturades tot l’agost degut a les vacances 
d’estiu. 

Agost de 2006 

Modificacions a la planificació: segons la Planificació Inicial, durant aquest mes s’havia de deixar 
l’obra enllestida, a falta d’algunes portes, la pintura, la urbanització del carrer i els repassos, però tal 
i com es pot observar a la IMATGE 3.3 no és així. 
 
Fase d’obra: a principis de mes s’inicia el capítol de Coberta i a finals el de Telecomunicacions. Es 
continua amb la Façana, les Divisòries, els Paviments. Es realitzen les següents tasques: 

- Pendents i Impermeabilitzacions de cobertes. 
- Façana – GRC 
- Paviments de terratzo 
- Divisions entre vivendes i caixes d’ascensors (aïllament de càmeres) 
- Divisions Interiors 
- Telecomunicacions 

 

Comentaris: les instal·lacions començades durant el mes de juliol es queden aturades tot l’agost 
degut a les vacances d’estiu, amb excepció de les Telecomunicacions que s’inicien durant els últims 
dies del mes.   

 
Setembre de 2006 

Modificacions a la planificació: segons la Planificació Inicial, només restaria la pintura, la 
urbanització del carrer i els repassos, però tal i com es pot observar a la IMATGE 3.3 no és així. 
 
Fase d’obra: es continua amb la Façana, les Divisòries, els Paviments i les Telecomunicacions. Es 
reprenen les feines dels capítols de Sanejament, Electricitat, Lampisteria i Incendis. S’inicien els 
capítols d’Escalfadors i Ventilacions, Aïllaments, Revestiments i Alumini. Es realitzen les següents 
tasques: 

- Façana – GRC. Junta i projectat de poliuretà 
- Pendents, Impermeabilitzacions i Rasilles de cobertes 
- Divisions entre vivendes i caixes d’ascensors (aïllament de càmeres) 
- Divisions Interiors 
- Enlluïts del “Ladriyeso” 
- Enguixat de sostres 
- Aplacat exterior de Sènia 
- Trasdossat de façana 
- Paviments de terratzo 
- Premarcs d’alumini 
- Evacuació d’aigües i fums 
- Shunts caldera 
- Instal·lacions interiors, enllaç i centralització d’electricitat 
- Instal·lacions interiors, muntants i comptadors de lampisteria 
- Perforacions per a baixants 
- Protecció i Extinció d’incendis 
- Telecomunicacions 

 
Comentaris: cal dir que la Impermeabilització de cobertes, les Divisòries entre vivendes i les 
Perforacions dels baixants finalitzen durant aquest mes. Durant aquest mes també es realitzen les 
tasques necessàries per a realitzar el Pis Mostra. El planning presentat per l’industrial de la façana 
on especifica que es finalitza el divendres dia 29 de Setembre, pateix retràs. L’industrial comunica 
que s’acabarà el dia 6 d’octubre, però la Constructora no ho acaba de veure factible. 
 

Octubre de 2006 

Modificacions a la planificació: durant aquest mes i segons la Planificació Inicial l’obra s’havia de 
finalitzar, però tal i com es pot observar a la IMATGE 3.3 no és així. 
 
Fase d’obra: es continua amb els capítols de Coberta, Façana, Divisòries, Aïllaments, 
Revestiments, Paviments, Alumini, Sanejament, Escalfadors i Ventilacions, Electricitat, Lampisteria, 
Incendis i Telecomunicacions. Es realitzen les següents tasques: 

- Rasilles de cobertes 
- Façana – GRC. Junta i projectat de poliuretà 
- Divisions Interiors 
- Enlluïts del “Ladriyeso” 
- Cel Rasos, Enguixat vertical i horitzontal 
- Aplacat exterior de Sènia i Enrajolat interior 
- Trasdossat de façana 
- Paviments de terratzo, graonats d’escala i replans 
- Premarcs d’alumini 
- Evacuació d’aigües i fums 
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- Shunts caldera 
- Instal·lacions interiors, enllaç i centralització d’electricitat 
- Instal·lacions de garatge 
- Instal·lacions interiors, muntants i comptadors de lampisteria 
- Col·locació de banyeres 
- Protecció i Extinció d’incendis 
- Telecomunicacions 

 
Comentaris: es finalitzen les activitats d’Evacuació d’aigües i fums, Instal·lacions de garatge i 
Protecció i Extinció d’incendis. També es finalitzen les tasques del Pis Mostra i queda enllestit per 
poder-ho ensenyar. 

 
Novembre de 2006 

Modificacions a la planificació: a partir d’aquest mes ja no existeix Planificació Inicial, degut a que 
l’obra tenia data de finalització per l’octubre de 2006.  
 
Fase d’obra: es continua amb els capítols de Coberta, Divisòries, Aïllaments, Revestiments, 
Paviments, Alumini, Escalfadors i Ventilacions, Electricitat, Lampisteria i Telecomunicacions. Es 
realitzen les següents tasques: 

- Rasilles de cobertes 
- Divisions Interiors 
- Enlluïts del “Ladriyeso” 
- Junta i Poliuretà de façana 
- Cel Rasos, Enguixat vertical, horitzontal i inclinats 
- Arrebossat de locals 
- Aplacat exterior de Sènia i Enrajolat interior 
- Trasdossat de façana 
- Paviments de terratzo, graonats d’escala i replans 
- Premarcs d’alumini 
- Shunts caldera 
- Ventilació del garatge 
- Instal·lacions interiors, enllaç i centralització d’electricitat 
- Instal·lacions interiors, muntants i comptadors de lampisteria 
- Escomesa i pericons 
- Col·locació de banyeres 
- Telecomunicacions 

 
Comentaris: el capítol d’Aïllaments es dona per finalitzat amb les últimes projeccions de Poliuretà al 
trasdossat façana i les Juntes de GRC. Les Divisions Interiors i els Shunts de caldera també es 
finalitzen en aquest període. 
 

Desembre de 2006 

Modificacions a la planificació: no existeix Planificació Inicial d’aquest període, degut a que l’obra 
tenia data de finalització per l’octubre de 2006. 
 
Fase d’obra: es continua amb els capítols de Divisòries, Revestiments, Paviments, Alumini, 
Electricitat, Lampisteria i Telecomunicacions. Es reprèn el capítol de Portes. Es realitzen les 
següents tasques: 

- Enlluïts del “Ladriyeso” 
- Cel Rasos, Enguixat vertical, horitzontal i inclinats 
- Arrebossat de locals 
- Enrajolat interior 
- Trasdossat de façana 

- Paviments de terratzo, graonats d’escala i replans 
- Premarcs d’alumini 
- Portes de fusta 
- Instal·lacions interiors, enllaç i centralització d’electricitat 
- Instal·lacions interiors, muntants i comptadors de lampisteria 
- Sanitaris, aixetes i mecanismes 
- Col·locació de banyeres 
- Telecomunicacions 

 
Comentaris: es finalitzen les activitats d’Enlluïts del “Ladriyeso”, Premarcs d’alumini, Muntants i 
comptadors de lampisteria i Banyeres. S’inicia la partida de col·locació i muntatge de Sanitaris, 
aixetes i mecanismes. 

 
Gener de 2007 

Modificacions a la planificació: no existeix Planificació Inicial d’aquest període, degut a que l’obra 
tenia data de finalització per l’octubre de 2006. 
 
Fase d’obra: es continua amb els capítols de Revestiments, Paviments, Alumini, Portes, Electricitat, 
Lampisteria i Telecomunicacions. S’inicia el capítol de Baranes i Reixes, el d’Ascensors i el 
d’Urbanització del carrer. Es reprèn el capítol de Sanejament i de Escalfadors i Ventilacions. Es 
realitzen les següents tasques: 

- Cel Rasos, Enguixat vertical, horitzontal i inclinats 
- Arrebossat de locals 
- Aplacat exterior de Sènia i Enrajolat interior 
- Trasdossat de façana 
- Solera Sot-1 
- Paviments de terratzo, graonats d’escala i replans 
- Fusteria d’Alumini 
- Portes de fusta 
- Baranes 
- Pericons i Drenatges 
- Reixetes d’impulsió 
- Instal·lacions interiors, enllaç i centralització d’electricitat 
- Instal·lacions interiors de lampisteria 
- Escomesa i pericons 
- Sanitaris, aixetes i mecanismes 
- Ascensors, Telecomunicacions i Urbanització del carrer 

 
Comentaris: es finalitza l’Enrajolat de banys i cuines i la col·locació de Graonats d’escala i Replans. 

 
Febrer de 2007 

 
Modificacions a la planificació: no existeix Planificació Inicial d’aquest període, degut a que l’obra 
tenia data de finalització per l’octubre de 2006. 
 
Fase d’obra: es continua amb els capítols de Revestiments, Paviments, Alumini, Portes, Baranes i 
Reixes, Escalfadors i Ventilacions, Electricitat, Lampisteria, Ascensors, Urbanització i 
Telecomunicacions. S’inicia el capítol de Gas, de Pintura i d’Equipaments. Es reprèn el capítol de 
Escalfadors i Ventilacions i el d’Incendis. Es realitzen les següents tasques: 

- Cel Rasos, Enguixat vertical, horitzontal i inclinats 
- Arrebossat de locals 
- Aplacat exterior de Sènia 
- Trasdossat de façana 
- Sòcols 
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- Fusteria d’Alumini, Vidres i Escopidors 
- Portes de fusta 
- Portes metàl·liques 
- Baranes 
- Escalfadors 
- Ventilació garatge 
- Instal·lacions interiors, enllaç i centralització d’electricitat 
- Instal·lacions interiors de lampisteria 
- Escomesa i pericons 
- Sanitaris, aixetes i mecanismes 
- Instal·lacions genèriques de Gas 
- Ascensors 
- Protecció i Extinció d’incendis 
- Telecomunicacions 
- Pintura 
- Mobles, taulells i electrodomèstics de cuina 
- Urbanització del carrer 

 
Comentaris: es finalitza el Trasdossat de façana i la col·locació dels Escalfadors 
 

Març de 2007 

Modificacions a la planificació: no existeix Planificació Inicial d’aquest període, degut a que l’obra 
tenia data de finalització per l’octubre de 2006. 
 
Fase d’obra: es continua amb els capítols de Revestiments, Paviments, Alumini, Portes, 
Escalfadors i Ventilacions,  Lampisteria, Gas, Ascensors, Telecomunicacions, Pintura, Equipaments 
i Urbanització. Es reprèn el capítol de Cobertes. S’aturen durant aquest període els capítols d’ 
Electricitat, d’Incendis i de Baranes i Reixes. Es realitzen les següents tasques: 

- Estenedors de coberta 
- Cel Rasos, Enguixat vertical, horitzontal i inclinats 
- Aplacat exterior de Sènia 
- Paviments de terratzo, graonats d’escala i replans 
- Sòcols 
- Llambordins d’urbanització 
- Fusteria d’Alumini, Vidres i Escopidors 
- Portes de fusta 
- Portes metàl·liques 
- Porta de garatge 
- Reixetes d’impulsió 
- Ventilació garatge 
- Instal·lacions interiors de lampisteria 
- Escomesa i pericons 
- Muntants i comptadors de Lampisteria 
- Instal·lacions genèriques de Gas 
- Ascensors 
- Telecomunicacions 
- Pintura 
- Mobles, taulells i electrodomèstics de cuina 
- Urbanització del carrer 

 
Comentaris: es finalitzen les activitats d’Enguixat vertical, horitzontal i inclinats, de Fusteria 
d’Alumini i Vidres, de Portes de fusta, Portes metàl·liques, Reixetes d’impulsió i el capítol 
d’Equipaments. L’aturada dels capítols d’ Electricitat, Incendis i  Baranes i Reixes és deguda a la 

indefinició del projecte i la no solució dels dubtes durant aquest període, per part de la Direcció 
Facultativa. 
 

Abril de 2007 

Modificacions a la planificació: no existeix Planificació Inicial d’aquest període, degut a que l’obra 
tenia data de finalització per l’octubre de 2006. 
 
Fase d’obra: es continua amb els capítols de Cobertes, Revestiments, Paviments, Alumini, 
Lampisteria, Ascensors, Telecomunicacions, Pintura i Urbanització. Es reprenen els capítols 
Baranes i Reixes, d’Electricitat i d’Incendis. S’atura durant aquest període el capítol de Gas. S’inicia 
el capítol de Repassos. Es realitzen les següents tasques: 

- Estenedors de coberta 
- Aplacat exterior de Sènia i Enrajolat de cuines i banys 
- Paviments de terratzo, graonats d’escala i replans 
- Sòcols 
- Llambordins d’urbanització 
- Escopidors 
- Baranes 
- Instal·lacions interiors, enllaç i centralització d’electricitat 
- Estació Transformadora 
- Sanitaris, aixetes i mecanismes 
- Ascensors 
- Protecció i Extinció d’incendis 
- Telecomunicacions 
- Pintura 
- Urbanització del carrer 
- Repassos 

 
Comentaris: es finalitza l’activitat de col·locació d’Escopidors. L’aturada del capítol de Gas és 
deguda a la indefinició del projecte i la no solució dels dubtes durant aquest període, per part de la 
Direcció Facultativa. L’Estació Transformadora es realitza en col·laboració directa amb FECSA. 
 

Maig de 2007 

Modificacions a la planificació: no existeix Planificació Inicial d’aquest període, degut a que l’obra 
tenia data de finalització per l’octubre de 2006. 
 
Fase d’obra: es continua amb els capítols de Cobertes, Revestiments, Paviments, Baranes i Reixes, 
Electricitat, Lampisteria, Telecomunicacions, Pintura, Urbanització i Repassos. Es reprèn el capítol 
de Sanejament. S’atura durant aquest període el capítol d’Ascensors. S’inicia el capítol de 
Repassos. Es realitzen les següents tasques: 

- Estenedors de coberta 
- Cel rasos 
- Aplacat exterior de Sènia i Enrajolat de cuines i banys 
- Paviments de terratzo, graonats d’escala i replans 
- Sòcols 
- Llambordins d’urbanització 
- Reixes 
- Claveguerons 
- Instal·lacions interiors, enllaç i centralització d’electricitat 
- Instal·lacions interiors de lampisteria 
- Escomesa i pericons 
- Muntants i comptadors de Lampisteria 
- Sanitaris, aixetes i mecanismes 
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- Telecomunicacions 
- Pintura 
- Urbanització del carrer 
- Repassos 

 
Comentaris: es finalitzen les activitats de col·locació de Cel rasos, Aplacat exterior de Sènia, 
Enrajolat de cuines i banys, Paviments de terratzo, Graonats d’escala i replans, Sòcols, 
Llambordins d’urbanització i Reixes. L’aturada del capítol de Gas és deguda a la indefinició del 
projecte i la no solució dels dubtes durant aquest període, per part de la Direcció Facultativa. 
 

Juny de 2007 

Modificacions a la planificació: no existeix Planificació Inicial d’aquest període, degut a que l’obra 
tenia data de finalització per l’octubre de 2006. 
 
Fase d’obra: es continua amb els capítols de Cobertes, Sanejament, Electricitat, Lampisteria, 
Telecomunicacions, Pintura, Urbanització i Repassos. Es reprenen els capítols d’Escalfadors i 
Ventilacions, de Gas, d’Ascensors i d’Incendis. S’inicia el capítol de Repassos. Es realitzen les 
següents tasques: 

- Estenedors de coberta 
- Evacuació d’aigües 
- Pericons i drenatge 
- Bomba fecal 
- Ventilació garatge 
- Instal·lacions interiors, enllaç i centralització d’electricitat 
- Sanitaris, aixetes i mecanismes 
- Instal·lacions genèriques de Gas 
- Ascensors 
- Protecció i Extinció d’Incendis 
- Telecomunicacions 
- Pintura 
- Urbanització del carrer 
- Repassos 

 
Comentaris: es finalitzen totes les activitats restants. Durant aquest últim període es reprenen una 
sèrie de capítols o activitats per fer les últimes connexions i enllestir els últims detalls. L’entrega de 
claus  es realitza el dia 14 de juny de 2007.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5. CONCLUSIONS 
 
Tal i com es pot distingir a l’apartat 3.3, la Planificació Inicial (IMATGE 3.2) té unes activitats 
definides força generals i que no permeten entrar en detall. A la següent imatge (IMATGE 3.3) es 
pot observar una definició d’activitats d’obra més amplia. Amb això es vol dir que el gran enemic 
d’una bona planificació és la falta de definició d’activitats, partides o capítols clau del projecte. 
 
També és molt complicat executar una bona Planificació si les empreses contractades han d'anar 
reaccionant sobre la marxa amb un projecte que conté diferències amb que figura en el seu 
contracte. Aquest fet implica major dedicació, tant econòmica com de termini, i repercuteix 
forçosament en el desenvolupament de la Planificació Inicial. 
 
La realització d’un bon plantejament inicial hauria de ser suficient per desenvolupar el projecte 
original, però quin al·licient tindria una obra sense imprevistos, indefinicions o problemes varis. Per 
això encara que la Planificació Inicial d'obra hagi de marcar la pauta, tots els esdeveniments 
influeixen en ella i, per tant, la feina d'un bon gestor d'obra és aprofitar els “temps morts” que 
sempre hi existeixen o solapar activitats que no interfereixen entre si per poder economitzar el 
temps que es perd en els problemes que apareixen diàriament. 
 
Totes les obres, ja siguin grans o petites,  tenen inconvenients i sobretot en l’aspecte econòmic. 
Però en aquesta obra també se li afegeix la renúncia de l’Arquitecte inicial i un projecte molt 
deficient, el qual s’ha d’anar adaptant i modificant sobre la marxa. Sense deixar d’esmentar la mala 
relació existent entre Arquitecte i Arquitecte Tècnic, que en ocasions arriba a sobrepassar les 
discrepàncies professionals i fan que els retards s’agreugin encara més. Aquests tres inconvenients 
afegits fan que existeixi poca capacitat d’antelació en les modificacions i que es vegin directament 
afectats els terminis de les activitats. 
 
Crec que encara que es disposi d'una bona eina de planificació i es puguin seguir més o menys els 
terminis marcats, és molt més important precisar que totes les activitats estiguin ben definides i hi 
hagi temps per poder canviar-les abans que apareguin els problemes. Per això és important poder 
fer un bon estudi del projecte amb anterioritat i si no és possible, com ha estat en aquest cas, 
poder-ne tenir la col·laboració d'una DF amb capacitat de resolució i no esperar que passin d'una 
setmana a una altra els problemes perquè d'aquesta manera s'acumulen. 
 
I per finalitzar, encara que fer una ullada a la Planificació permet veure que les activitats a final 
d'obra estan molt concentrades, també es pot apreciar les fases que s'han executat en menor 
termini del previst, permetent així, començar activitats abans del que es pretenia.  
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4. SEGUIMENT D’EXECUCIÓ:   

 
4.1. INTRODUCCIÓ: 
 
Durant  el 4 d’abril de 2005 s’acorda una primera reunió i es realitza l’acta de replanteig, per tant es 
formalitza l’inici d’obra. Aquesta acta de replanteig se signa per part del promotor, INCASÒL, 
l’empresa constructora adjudicatària del projecte, CONSTRUCCIONES SOLIUS SA, i la 
Direcció Facultativa, composta per Ignasi Sànchez Domènech (Direcció d’Obra) i Carles Bima 
Puig (Direcció Execució i Coordinador de Seguretat i Salut). 
 
Durant aquesta primera reunió es tracten alguns temes previs a l’inici de les feines, les quals 
s’inicien amb l’enderrocament dels elements existents al solar (solera, fonaments i murs), els quals 
no van ser extrets durant l’enderrocament de les antigues vivendes. Entre aquest temes a tractar 
està, per exemple, la recerca d’escomeses d’instal·lacions.  
 
Amb anterioritat a la primera reunió s’inspecciona el solar, el perímetre i els accessos, i la conclusió 
és que el pas de maquinària i transports necessaris són viables. L’únic element que podria provocar 
alguna dificultat d’accés és el cable aeri de mitja tensió, col·locat longitudinalment als carrers 
Góngora i Almansa, però s’arriba a la conclusió que controlant l’alçada no hauria d’haver-hi 
problemes. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

IMATGE 4.1 ABANS I DESPRÉS DE L’ACTUACIÓ URBANÍSTICA (d’esquerre a dreta) 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IMATGE 4.2 ELEMENTS EXISTENTS AL SOLAR (SOLERA, MURS I FONAMENTS) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Seguidament es procedeix a la implantació en obra, tal i com queda definit al PSS. En el següent 
plànol (IMATGE 4.3) s’aprecia la disposició de zones d’obra necessàries per mantenir un ordre 
durant el desenvolupament de les activitats, i també es pot distingir l’emplaçament i el radi d’acció 
de les dues grues. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

IMATGE 4.3 PLÀNOL DE ZONIFICACIÓ D’OBRA 
 
 
 
Després de plantejar els preliminars comença l’obra en qüestió, amb les seves dificultats i 
complicacions. 
  

PLANO ZONIFICACION DE LA OBRA VIVIENDAS GOBERNADOR

Residuos de papel, 

plastico y cartón

Caseta sanitaria

Zona acopio de materiales

Zona acopio de materiales

Recogida palets vacios

Residuos especiales
Residuos no especiales

(runa limpia)

Residuos no especiales

(resto residuos)

Entrada de obra
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4.2. EXECUCIÓ D’OBRA: 
 
El fet que existeixi una Acta d’Obra per a cada setmana fa que sigui físicament impossible 
incorporar-les totes. Com a conseqüència d’això es divideix l’obra en 6 períodes, ordenats 
cronològicament i agrupats per diferents capítols. Així mateix cada període es divideix en els 
següents apartats: 
 

� Execució d’Obra: on es descriu les fases d’obra amb recolzament d’imatges i exemples 
d’actes d’obra, la resta de les quals s’adjunta a l’annex E.  

� Modificacions del Projecte: s’enumeren les modificacions del projecte executiu fetes sobre la 
marxa. 

� Increments d’Amidaments: ordenat per capítols d’obra, es reflecteixen les partides que han 
superat els amidaments de projecte. 

� Preus Contradictoris: s’exposen les partides executades però que no existien en el projecte 
original. A l’annex E es troben els preus descompostos amb els amidaments corresponents. 

� Comentaris destacables: es descriuen incidents o situacions destacables succeïdes durant 
els treballs de construcció.  

 
En relació a les Modificacions del Projecte, cal aclarir que es considera rellevant reflectir-les en el 
gruix d’aquest apartat, degut a les deficiències del projecte i el gran nombre de modificacions fetes 
durant l’execució d’obra, tot i que no hauria de formar part d’un Seguiment d’Execució a l’ús. 
 
Per finalitzar aquesta petita introducció, es important ressaltar que en aquest apartat se sintetitzen 
les principals raons de l’augment de 8 mesos en la planificació inicial de l’obra. 
 
 

1r PERÍODE:  de l’abril fins a l’octubre de 2005 
 
El motiu d’agrupar aquests primers mesos en el 1r Període és que els capítols d’Enderrocs, 
Moviment de Terres i Fonaments estan pràcticament finalitzats i s’inicia el d’Estructura, el qual és 
tractat gran part durant el 2n Període.   
 

� Execució d’Obra 
 
Després de signar l’Acta de Replanteig i realitzar la 
implantació d’obra s’inicia l’enderrocament de la solera, els 
murs i fonaments existents −els quals són elements restants 
de l’enderrocament de les antigues vivendes−, es localitza 
les escomeses d’instal·lacions i s’ubica el provisional d’obra.  

 
IMATGE 4.5 ENDERROC, ESCOMESA I PROVISIONAL (d’esquerre a dreta) 

 
 
 

 
IMATGE 4.4 ACTA D’OBRA Nº1 (imatge de l’esquerre) 

Els dos primers mesos d’obra es completen amb el rebaix de terres, la realització del muret guia, 
pantalles i biga de coronació; aquestes feines es veuen afectades per diversos dies de pluja, que 
provoquen un lleuger retràs.  
 
Durant el mes de juny es finalitzen les pantalles i es realitza el buidat del soterrani, a les zones on la 
biga de coronació està finalitzada. I al juliol es finalitza la totalitat de la biga de coronació, se 
segueix amb el buidat de terres i es realitzen els primers ancoratges de les pantalles.  

 
IMATGE 4.6 REBAIX, MURETS GUIA, PANTALLES, BIGA DE CORONACIÓ (d’esquerre a dreta) 

 
A continuació, durant l’agost, se segueixen les feines d’excavació i ancoratges, es realitza la sabata 
de la grua del C2, que es procedirà al seu muntatge durant l’última setmana del mes, i s’inicien els 
pilots. Seguidament, a principis del mes de setembre, s’inicien els encepats i les bigues 
centradores, i a mitjans es finalitzen els pilots. Dels encepats es pot dir que s’allargaran els treballs 
fins a finals de novembre, ja que existeixen diferents fases i s’aniran combinant amb les graves, els 
primers pilars, la xarxa de terra, arquetes, la sabata de grua i les últimes extraccions de terres. 

 
IMATGE 4.7 EXCAVACIÓ, ANCORATGES, PILOTS, ENCEPATS I SABATA DE GRUA (d’esquerre a dreta) 

 
 
I per finalitzar aquest període, l’octubre 
serveix per finalitzar feines, continuar 
unes altres i iniciar el capítol d’Estructura 
mitjançant els primers pilars de la Planta 
Sot-2, solament la zona on els 
fonaments estan finalitzats. 

 
 
 
 

 
 
 

 
IMATGE 4.8 PILARS DE LA PLANTA SOT-2  I PERICÓ AMB DESGUÀS DE SOTERRANI 
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� Modificacions del Projecte  
 
A continuació es fa un recull de les modificacions de projecte realitzades durant aquest període, 
amb els motius corresponents: 

- Encaix de plànols d’estructura per a replanteig. Les 4 parts de l’edifici no concordaven. 
- Es fan consultes al calculista respecte els pilots, ja que faltaven dades. 
- Recàlcul de pilars perquè l’armat de projecte podia ocasionar dificultats d’execució. 
- Es col·loquen passadors Titan de Plakabeton (veure IMATGE 4.10) perquè el detall de 

projecte no permetia el moviment horitzontal de la junta. 
- Es modifica la biga del sostre Sot-2. La junta entre el sostre pla i l’inclinat era incorrecta. 
- Es projecta la instal·lació de xarxa de terra, del pou de bombeig del soterrani i el detall del 

fossar d’ascensor enterrat perquè no existien. 
- Detall fossars ascensors penjats del bloc C1, ja que eren incorrectes. 
- Sostres soterranis faltava armadura base. 
- Recàlcul biga d’estintolament. L’armat de projecte podia ocasionar dificultats d’execució. 
- Replanteig dels pilars de fonaments, modificat pel recàlcul de pilars. 
- Detall enceps de dos pilots era incorrecte. 
- Detall fossars ascensors penjats del bloc C2 era incorrecte. S’elimina el doble embarcament  

i les rampes de PB, excepte l’escala F. 
 

� Increments d’amidaments 
 
Enderrocaments i moviments de terres: hi ha un increment d'amidament en la neteja, excavació, 
repàs i piconatge, transport de terres del terreny. 
 
Fonaments: hi ha un increment d'amidament en l'execució del muret guia, en l'enderroc de 
coronament de pantalla, en el formigó de neteja i per anivellament, en l'acer de fonamentació i dels 
murs de contenció, a l'encofrat i desencofrat, en el subministrament de formigó per a pous i murs de 
contenció, a la perforació per piló barrinat CPI-8 ( d=65 i d=55 ), en l'armadura de pilons, a 
l'enderroc dels cap de piló de d=45 cm i d=55 cm, i en els ancoratges de les pantalles. 
 

� Preus contradictoris (PC)  
 
PC-01: enderroc de fonaments existents en el solar: llosa de formigó en massa de 0,20 m 
d’espessor; murs de fonaments de formigó ciclopi de 0,50 m d’espessor; murs de maçoneria de 
0,50 m d’espessor: panot i base de formigó de 0,25 m d’espessor. 
 
PC-02: reomplert de rasa en el c/Almansa amb morter pobre MD-50, en zones de fonaments 
existents enderrocats, per a posterior execució de pantalles. 
 
PC-03: biga de coronació de mur pantalla, de 0,60 x 0,45 m de secció, armada amb barres d' acer 
segons detall de projecte als trams horitzontals i segons indicacions de la DF als salts verticals 
entre pantalles de diferents alçades, encofrat i desencofrat amb taulers de fusta, i subministrament i 
col·locació de formigó HA-30/P/20/IIIa, vibrat i curat. 
 
PC-04: ancoratges de pantalles de 17T de barra Titan 30/11 i de 27T de barra Titan 40/20, inclòs 
injectat de morter, tensat, plaques de fixacions, trasllat, muntatge i desmuntatge d'equip  ancoratge. 
 

� Comentaris destacables 
 
Canvi en la Direcció d’ Execució d’Obra: el 9 de juny causa baixa l’Arquitecte Tècnic inicial i és 
substituït. El nou Director d’Execució d’Obra continua i finalitza la feina fins l’entrega de claus.  
 
Canvi de Cap d’Obra: durant el mes d’octubre la Constructora presenta al nou cap d'obra, que 
substituirà al que dirigeix els primers mesos d’obra.  

 
Programa de Control de Qualitat: s’insisteix en la necessitat del PCQ definitiu, ja que la constructora 
disposa del document reglamentari aprovat per la Propietat, encara que el DE ha manifestat la 
intenció d'ampliar-ho i/o modificar-ho.  continuació es descriu la cronologia dels fets:   

- al juny defineixen el control de l' estructura; 
- el 14 de juliol el nombre de lots a realitzar de provetes de formigó de pilots; 
- l' Arquitecte Tècnic fa entrega a la Constructora d’uns croquis amb la definició i distribució 

dels lots de formigó de forjats i pilars;   
- l’1 de setembre defineix realitzar 3 lots de 4 sèries cadascun de provetes de formigó d' 

encepats i bigues centradores; 
- la Propietat demana a l’Arquitecte Tècnic una col·laboració amb EPTISA (empresa 

encarregada dels assajos de formigó) per refer i donar un programa de control de qualitat 
definitiu; 

- a l’octubre la Constructora disposa del document reglamentari (inclou els assaigs preceptius 
per Normativa) del Programa de Control de Qualitat aprovat per la Propietat i adjudicat a 
EPTISA, encara que el Director d'Execució d' Obra manifesta reiteradament la intenció 
d'ampliar i/o modificar en funció de les necessitats d'obra; 

- però la Constructora segueix sense rebre el programa de control definitiu.   
 
Plànols d’Estructura: la DF va entregant noves versions sobre la marxa, a continuació es descriu la 
cronologia de les entregues més rellevants. 

- L’Arquitecte fa entrega a la Constructora d'un CD que conté l'"estructura definitiva" amb data 
27-06-05, documentació demanada anteriorment a la Propietat i de la que encara no es 
disposava. 

- Al juliol es reben més plànols i el nou quadre de pilars, amb les modificacions definitives. 
- La Constructora rep dos jocs de plànols amb data d'agost 2005, amb els nous quadres de 

pilars, amb modificacions en les mides i geometria dels pilars del soterrani -2. 
- L’Arquitecte envia a la Constructora per correu electrònic, el dia 27-10-05, un plànol de 

replanteig dels pilars del soterrani -2 encara no formigonats, però a punt de replantejar. 
- També es demana l'execució de "berenjenos" dels pilars dels soterranis que encara resten 

per formigonar. 
 
Espai i cotes mínimes de l’aparcament: en relació a la consulta realitzada per la Constructora sobre 
la revisió de l' espai i cotes mínimes de l'aparcament dels soterranis, donat que al pressupost es 
defineix un paredó de totxana no reflectit als plànols, l’Arquitecte determina esperar a veure l'estat 
de les pantalles a mesura que es vagi excavant per prendre una decisió. 
 
Pilots: a la zona esquerra del C1 es perfora fins els 4 metres i a la zona dreta del C2 fins a 14, per 
arribar a l’estrat amb molt bona aptitud, recomanat per l’estudi geotècnic. D’altra banda, la 
Constructora consulta amb la DF el dia 5 de setembre la possibilitat de realitzar els pilots amb 
maquinària CPI-7 davant la dificultat que s'observa al perforar amb la màquina CPI-8 existent a 
obra. La DF indica que es porti la màquina CPI-7 en cas de tornar-se a espatllar la màquina CPI-8 
degut a que està treballant al límit de les seves possibilitats. 
 
Pisos adaptats: al setembre la Propietat comenta que es tindrien que preveure 2 pisos de 3 
habitacions per a minusvàlids, no previstos en el projecte. 
 
Xarxa de terra: la Constructora rep per correu electrònic, el dia 18/10/05, el nou plànol de la xarxa 
de terra, amb un increment de medició respecte al previst en projecte. 
 
Recàlcul de ferro de forjat: el ferro dels dos primers forjats després d’estar apilat a l’obra, no es va 
poder col·locar degut al recàlcul del projecte que estava realitzant l’Arquitecte. La Constructora no 
va rebre cap notificació referent a què s’estigués treballant en aquest tema i va donar l’ordre 
d’elaborar el ferro dels plànols existents en aquell moment d’obra.   
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2n PERÍODE:  del novembre de 2005 fins al març de 2006 
 
Aquest període es dedica especialment al capítol d’Estructura, tanmateix no és fins el 3r Període 
que es finalitza. També es tracten partides que van lligades directament a l’estructura, com per 
exemple, la junta de dilatació, graves, pericons, claveguerons i la xarxa de terra. 
 

� Execució d’Obra 
 
Durant el novembre es finalitza l’extracció de les últimes terres i l’execució dels últims encepats, 
localitzats a la zona de la rampa d’accés. També es realitzen pericons i es finalitza les connexions 
de la xarxa de terra.  

 
IMATGE 4.9 XARXA DE TERRA, PERICONS, ÚLTIM ENCEPATS I FONAMENT DE RAMPA (d’esquerre a dreta) 

 
Durant els següents mesos d’aquest període s’executa exclusivament l’Estructura, incloent-hi les 
juntes de dilatació corresponents. A finals de novembre es procedeix al muntatge de la segona grua 
torre, que es situarà al carrer Marín davant de l’escala C del bloc C1. A diferència de la grua del 
bloc C2, l’estructura és de color blava. 

 
IMATGE 4.10 FORJAT SOT-2, JUNTA DE DILATACIÓ I CONNECTORS DE FORJAT (d’esquerre a dreta) 

 
Fins el març del bloc C2 es construeix fins la 3ª planta, mentre que el C1 va dues plantes per sota, 
per la 1ª. Les rampes dels soterranis s’executen durant el gener i les escales de connexió entre les 
plantes realitzades es comencen a construir a finals de març. 

 
IMATGE 4.11 FORMIGONAT SOT-2, ENCOFRAT SOT-1, RAMPA SOT-1 (d’esquerre a dreta) 

 
 

 
 

Al començament d’aquest període s’haurien d’haver iniciat els 
capítols de Divisions i de Terratzo però s’inicien 4 i 6 mesos 
més tard, respectivament. Aquest retràs experimentat està 
provocat principalment per la indefinició del projecte, reflectint-
se en les Modificacions del Projecte, els Increments 
d’Amidaments, els Preus Contradictoris i els Comentaris 
destacables exposats al 1r Període. 

 
IMATGE 4.13 ENCOFRATS SOSTRES: P2ª DEL BLOC C2 I PB DEL BLOC C1 

 
 
 
 

 
       IMATGE 4.12 ACTA D’OBRA Nº40 
 

� Modificacions del Projecte  
 
A continuació es fa un recull de les modificacions de projecte realitzades durant aquest període, 
amb els motius corresponents: 
 

- Replanteig pilars S-1. Modificat pel recàlcul de pilars. 
- Detall arrencada rampa S-2. No existia. 
- Geometria rampa S-2 i rampa S-1. Eren incorrectes. 
- Secció de les rampes. No existia. 
- Llosa 20cm a sostre PB sobre forat ascensor baixada a soterranis. L’alçada lliure de PB és 

insuficient per a l’ascensor.  
- Modificació armat rampa S-2 i rampa S-1. Adaptació armat a geometria correcta. 
- Detall recolzaments rampes en sostres. No existien. 
- Plantilla geometria sostre S-2: defineix perímetres, juntes dilatació i forats amb definició de 

lloses escales soterranis. Era incorrecte i la definició de les lloses d’escala no existia. 
- Plantilla geometria sostre S-1: defineix perímetres, juntes dilatació i forats amb definició de 

lloses escales soterranis i arrencada lloses escala PB. Era incorrecte i no existia / 
arrencades lloses escala no indicades. 

- Modificacions plantes soterrani: adaptació a amplada real mur pantalla / nous pilars / 
correcció representació en planta rampa a S-1 / nous forats de ventilació de vestíbuls previs 
i escales (no existien) / reubicació fossars ascensors penjats C2 / correcció places 
aparcament que no complien / correcció secció conductes ventilació / correcció desguassos 
eventuals soterrani i indicació de pou de bombeig. Els motius són els següents: modificació 
amplada mur pantalla / 
recàlcul dels pilars / representació rampa S-1 incorrecta / no existia ventilació vestíbuls 
previs i escales / fossars ascensors: s’elimina el doble embarcament / no coincidien els 
forats de planta pis amb PB / places aparcament que no complien amplada mínima / secció 
conductes de ventilació circulars no passava pel forat del sostre / pendents de desguassos 
eventuals soterranis incorrectes 

- Xarxa evacuació S-1 amb connexions a clavegueram. Era incorrecte / connexions a 
clavegueram adaptades a realitat (ajuntament BCN). 

PÀGINA 1

16/02/2006

ACTA 40 VISITA

CONTRACTISTA

Emplaçament: C/ALMANSA, C/GÓNGORA, C/MARIN (BARCELONA)

ASSISTENTS:

DIRECCIÓ FACULTATIVA

* Carles Bima diu que no és necessari l`aïllament projectat, format amb morter d' escaiola i perlita, als 
sostres dels soterranis, de planta baixa del C-2 i de planta semisoterrani del C-1. Opina que no es realitzi a 
no ser que existeixi una justificació per  normativa contra incendis.

* La constructora fa entrega a Carles Bima d' un CD que contè els plànols nous d' estructura de la P.B. I 
planta tipus del C-1 i de les plantes de coberta dels 2 blocs, realitzats per Ignasi Sánchez i entregats a Joan 
Barrera el passat dilluns dia 13-2-06.

* La propietat confirma que no és necessària la realització d' instal.lació d' energia solar.

* La propietat comunica que Ignasi Sánchez està considerant les repercussions i estudiant el reforç 
estructural a realitzar.

* Respecte al tema de les estacions transformadores, Carles Bima fa una proposta d' ubicar-les a un dels 
locals de la part dreta de la planta baixa del bloc C-2, pel fet de dispossar de més alçada lliure i 
conseqüentment poguer realitzar el fals terra per sobre del forjat ja realitzat. La propietat estudiarà el tema 
segons la funcionalitat prevista dels locals projectats i també realitzarà la consulta amb Ignasi Sánchez i 
FECSA sobre aquesta proposta.

* Carles Bima també propossa realitzar el reforç estructural del forjat i pilars, en la zona ubicació de les 
estacions transformadores, amb bandes de fibres de carboni.

* Carles Bima consulta a la constructora si ja té resposta de Ignasi Sánchez de confirmació o no dels plànols 
de replanteig de col.locació de les plaques d' ancoratge pels muntants metàl.lics de subjecció dels panells de 
GCR de façanes. La constructora comunica no haver rebut encara cap confirmació.

EXECUCIÓ DE 58 HABITATGES, 6 LOCALS COMERCIALS, ZONA D'EQUI PAMENTS I 2
SOTERRANIS D'APARCAMENT, DELS BLOCS C1 I C2 DELS "HABITATGE S DEL
GOVERNADOR".

ACTES DE VISITA D' OBRA

PROMOTOR: Montse Poch, Albert Peguera (INCASOL)
CONTRACTISTA: Joan Barrera, Mar Parrón (C. SOLIUS)

* La propietat ensenya un croqui enviat per FECSA, amb la ubicació de les E.T. en la planta semi soterrani 
del C-1 a la part esquerre, a la zona on és prevista al projecte la "Sala per a reserva de maquinària". Es 
tractaria d' un local d' uns 20 m2, tenint repercussió, a banda del fals terre i del reforç estructural a relitzar, 
en el replanteig del passadís de sortida al C/Pati interior de les escales de l' aparcament. També caldria 
protegir o desviar 2 baixants situats a aquest recinte previst.

DIRECCIÓ D' EXECUCIÓ D' OBRA: Carlos Bima (B&P S.L.)

FASE DE L' OBRA:

Formigonat el forjat del sostre semisoterrani del C-1 dreta i el forjat de planta baixa del C-2. Formigonats els 
pilars del C-2 en l' alçada entre forjat de sostre de P.B. i sostre de 1ª planta tipus. Armant el forjat del sostre 
semisoterrani del C-1 esquerre. Acabant d' encofrar el forjat del sostre del C-2 de 1ª planta tipus.

* La constructora informa a Carles Bima els temes que es varen tractar a la reunió amb FECSA del passat 
dimarts dia 14-2-06.
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- Nou forat ventilació aparcament a sostre S-2. Contradicció instal·lació de ventilació i 
estructura. 

- Plantilla geometria sostre SS C1: defineix perímetres, juntes dilatació i forats. Era incorrecte.  
- Replanteig pilars PB. Modificat pel recàlcul de pilars. 
- Seccions lloses escales soterranis. No existien.  
- Plantilla geometria sostre PB i PTipus C2: defineix perímetres, juntes dilatació, forats nous, 

forats escala, nou pilar escala i nous forats instal·lacions. Era incorrecte. Adaptació al canvis 
en planta. 

- Estructura nova escala C2. Canvi d’escala (veure motius en canvis planta) / era incorrecte i 
incomplet / no concordava amb planta distribució / forats d’instal·lacions incorrectes.  

- Superposició nova geometria sostres PTipus C1 i C2 amb plànols d’estructura projecte. 
Comparació per a constatar l’envergadura dels canvis. 

- Plantilles geometria sostres C1 per a enviar a Lluis Marcos per a procedir al seu recàlcul junt 
amb les plantes tipus i coberta del C2. Les modificacions produïdes feien inviables els 
canvis a peu d’obra entre el que indiquen els plànols d’estructura i la realitat a construir.  

- Modificacions escales C1 i C2: Recolzament amb cèrcol a alçada del replà en pilars laterals 
- cal un nou pilar a C2e / nou espai pujada instal·lacions - diferent el C1 del C2 / 
reajustament dimensions mínimes d’escala, passos i ascensor / noves finestres a alçada 
correcta. Els motius són els següents: estructura: era en voladís / cèrcol a mitja alçada replà 
(reduïa amplada replà) / forat pujada instal·lacions insuficient / pujada gas incorrecta / els 
passos no complien les mides mínimes / problema: finestra a l’alçada de l’ampit del replà.  

- Modificacions en Planta Tipus C2: cuines. Canvi de costat del taulell per a compatibilitat amb 
la finestra / nou espai per a conductes extracció i escalfador: dimensions correctes i al 
mateix costat que el taulell / pujada gas per l’exterior (façana). Els motius són els següents: 
forat per conductes extracció i escalfador insuficient / conductes al costat oposat dels 
aparells / finestra que obria sobre el taulell / pujada gas incorrecta. 

- Modificacions en Planta Tipus C2: modificacions envaneria. Variacions envaneria dormitoris 
/ aïllament RF entorn conductes extracció locals. Els motius són els següents: dormitoris no 
complien superfícies mínimes / conductes extracció locals sense aïllament. 

- Modificacions en Planta Tipus C2: modificacions habitatges de 4 dormitoris C2d. Un es 
converteix en 3 dormitoris / desapareix el pati / modificació cuines igual criteri habitatges 
tipus / aïllament RF entorn conductes extracció locals /  modificació terrasses per eliminar 
racons inútils / desplaçament d’un pilar per a complir amplada mínima 1.20m als espais 
comuns d’accés. Els motius són els següents: superfícies útils reals de cuina, sala i dormitori 
matrimoni no complien mínims / pati que no servia de res / cuines (igual habitatges tipus) / 
conductes extracció locals sense aïllament / racons inútils a causa de tancaments terrasses 
/ accés des de l’ascensor no complia amplada mínima 1.20m. 

- Modificacions en Planta Tipus i Baixa C1: cuines. Canvi de costat del taulell per a 
compatibilitat amb la finestra / nou espai per a conductes extracció i escalfador: dimensions 
correctes i al mateix costat que el taulell / pujada gas per l’exterior (façana). Els motius són 
els següents: forat per conductes extracció i escalfador insuficient / conductes al costat 
oposat dels aparells / finestra que obria sobre el taulell / pujada gas incorrecta. 

- Modificacions en Planta Tipus i Baixa C1: modificacions envaneria. Variacions envaneria 
dormitoris / aïllament RF entorn conductes extracció locals / ampliar forat pas conductes 
ventilació aparcament. Els motius són els següents: dormitoris no complien superfícies 
mínimes / conductes extracció locals sense aïllament. 

- Modificacions en Planta Baixa C1: incorporació d’un habitatge adaptat en substitució d’un 
dels del projecte. Els motius són els següents: No existia. El demana la Propietat. 

- Recàlcul estructura sostres PTipus i PCoberta del C2 i PB, PTipus i PCoberta del C1. Els 
motius són els següents: Les modificacions produïdes feien inviables els canvis a peu d’obra 
entre el que indiquen els plànols d’estructura i la realitat a construir / S’elimina el congreny a 
nivell de sostre davant l’escala i s’ubica a nivell del replà: canvien els esforços / Nervis de 10 
cm amb armat excessiu per a complir les distàncies mínimes : es passa a nervis de 15 cm / 
Nervis de 10 cm que produïen deformacions excessives: es passa a nervis de 15 cm / Cal 
perllongar els congrenys a les trobades ortogonals: no es perllongaven. 

- Estructura nova escala C1. S’ha canviat l’escala (veure motius en canvis planta) / era 
incorrecte i incomplet / no concordava amb planta distribució / forats d’instal·lacions 
incorrectes 

- Modificacions als Portals Planta Baixa C2: distribució totalment nova s’eliminen rampes 
(excepte C2f) / es canvia l’arrencada de l’escala / s’elimina el doble embarcament / 
dimensionat de recintes d’instal·lacions segons normes / eliminació CGP per instal·lació de 
ET a l’edifici / accés aparcament C2: adequació a dimensions reals escala i ascensor. Els 
motius són els següents: només cal rampa al C2f / l’escala arrencava a la pendent de la 
rampa / no cal doble embarcament / recintes d’instal·lacions amb accés incorrecte / entrada 
de l’escomesa elèctrica directament pel soterrani des de l’ET 

- Modificacions als Portals Planta Semisoterrani C1: redimensionat armaris instal·lacions 
segons normativa / eliminació CGP per instal·lació de ET a l’edifici. Els motius són els 
següents: armari comptadors de gas insuficient / entrada de l’escomesa elèctrica 
directament pel soterrani des de l’ET. 

- Replanteig Planta Baixa C2: cotes. Concreció de les modificacions exposades anteriorment 
en un plànol acotat per a obra. 

- Modificacions a les Noves façanes C2. Els motius són els següents: adaptació a nova 
escala: finestres a alçada correcta de replà / muntants de gas per façana / adaptació 
finestres habitatge que passa de 4 dormitoris a 3 / adaptació a canvis en terrasses C2d / 
adaptació de la modulació de panells i finestres a les mides correctes / definició del panells 
de color / PB: Nous portals / pas conductes gas / ventilació serveis dels  locals / 
especejament pedra. 

- Modificacions als Esquemes panells de GRC noves façanes C1 i C2 superposat amb 
estructura. Els motius són els següents: enviar a Preinco per a corregir els plànols que 
tenien fets en base al projecte: canvis escales / reixetes gas per façana / habitatge de 4 a 3 
dormitoris / no estaven contemplats els panells de color entre finestres / no estaven 
contemplats els panells de l’interior de les terrasses / no estaven resolts correctament els 
retorns i faltaven detalls / definició de panells de color 

 
� Increments d’amidaments 

 
En aquest període no hi ha increments, ja que les moltes modificacions que afecten a l’estructura 
no distorsionen l’amidament global. 
 

� Preus contradictoris (PC)  
 
PC-05: encofrat de sostre a més de 3,50 m d’alçada i fins a 5 m. 
 
PC-06: encofrat de sostre a més de 5,00 m d’alçada. 
 
PC-07: unió de forjats en juntes de dilatació mitjançant  passadors "Titan G-20-0" en acer 
galvanitzat (3,07 uts/ml). En substitució del perfil angular definit per projecte. 
 
PC-08: repicat de mur pantalla i formació de calaix per a l’encastament de bigues i pòrtics. Inclou 
sanejament del formigó, encastat d’armadures, resines epoxi i reomplert, deixant-ho perfectament 
acabat. 
 

� Comentaris destacables 
 
Plànols d’Estructura: la DF va entregant correccions sobre la marxa, a continuació es descriu la 
cronologia de les entregues més rellevants. 

- Existeixen plànols on els textos queden solapats, la Constructora marca amb un cercle les 
zones i la DF els corregeix. 



Seguiment d’obra dels blocs C1 i C2 dels “Habitatges del Governador” 

- A principis de desembre encara resta pendent la solució a les consultes presentades per la 
Constructora sobre l'adaptació de les mides mínimes dels forats dels ascensors als plànols 
de projecte i la definició de les escales dels edificis. 

- A principis del gener la Constructora rep nous plànols del sostre de PB del bloc C2, on 
apareix un nou pilar degut a la modificació de l’escala. Però com que el forjat on neix ja està 
formigonat es decideix ancorar les esperes del pilar amb trepants i resina. 

- El dia 18-1-06 la Constructora demana a la DF la unificació de tots els canvis efectuats en 
l'estructura en uns únics plànols, per tal de poder evitar possibles confusions, donat la 
complexitat que comporten aquestes modificacions. 

 
Relació entre l’Arquitecte i l’Arquitecte Tècnic: l’arribada del nou Arquitecte Tècnic fa que la relació 
canviï. És una relació tensa i distant per alguna raó aliena i desconeguda a la Constructora. Si fos 
únicament professional potser no perjudicaria a l’obra però el conflicte arriba fins al punt de què la 
constructor ha d’entregar durant el novembre els plànols d’arquitectura (rebuts de l’Arquitecte el 28-
4-05) a l’Arquitecte Tècnic després de 5 mesos de convivència.  
 
Coberta: l’Arquitecte confirma la col·locació de paviment flotant a la zona dels estenedors, encara 
que no es reflecteixi aquesta partida en l'estat d'amidaments. També proposa col·locar un doblat de 
rasilla ceràmica en lloc de grava com acabat de la coberta en aquesta zona, sota el paviment 
flotant. 
 
Tancaments interiors: durant aquest període es proposen diferents solucions entre totes les parts 
(DF -Propietat - Constructora), a continuació s’hi detallen: 
 

- L’Arquitecte proposa realitzar els tancaments de separació entre vivendes i escales amb el 
sistema “Ladriyeso” 8 cm + 5 cm absorbent acústic + “Ladriyeso” 8 cm. 

- L’Arquitecte Tècnic proposa realitzar el tancament de la caixa d'ascensor amb "gero", 
aïllament de 3 cm de llana de roca i una placa de cartró guix, ja que aquest sistema pot 
donar els 45 dB d'aïllament acústic necessari. 

- L’Arquitecte confirma que el tipus de tancament en les juntes de dilatació serà consistent en 
“Ladriyeso” 8 cm + 3 cm absorbent acústic + “Ladriyeso” 8 cm. 

- La Constructora proposa a la DF realitzar el tancament de les caixes d'ascensor amb una 
peça composada per un maó ceràmic de 10 cm de gruix revestit en totes les seves cares 
per 1 cm de guix i amb un aïllament acústic a soroll aeri > 45 dB. Les guies dels ascensors 
aniran agafades als cantells dels forjats. 

- També ensenya una peça de 12 cm de gruix, proposant utilitzar-la pels tancaments d' 
escala, ascensors i separació de vivendes i locals, enlloc del conjunt 83x35x8 i 83x35x6 
previst al projecte. 

 
Ventilació de l’aparcament: la indefinició del projecte porta a les següents situacions: 

- L’Arquitecte Tècnic comenta que si els tubs del C2 teòricament són d'absorció d'aire, no 
tindria sentit que aquests tubs pugin fins la coberta ja que es podria agafar l'aire a nivell de 
la planta baixa.  

- S’informa a la Propietat que manca un forat pel pas del tub de ventilació, això suposa la 
desaparició de la plaça d'aparcament nº 41. 

- L’Arquitecte Tècnic proposa que el conducte central sigui d'extracció i els conductes extrems 
d'impulsió, per tal que el funcionament fos correcte. Queda pendent confirmar aquesta 
qüestió, prenent com a referència correcte la informació del projecte de legalització de 
llicència d'activitats de l'aparcament.  

- L’Arquitecte comunica que, seguint els càlculs de ventilació de la memòria d'instal·lacions, 
es transformarà la geometria de la secció del conducte necessària, de tub circular de 
diàmetre 1,15 m a tub rectangular, per tal de disposar de més alçada lliure. 

- L’Arquitecte Tècnic especifica que els tubs de ventilació de l’aparcament es facin arribar fins 
la coberta dels edificis, encara que aquests passin pels patis tancats per parets amb RF-120 

 

Ventilació dels banys dels locals: l’Arquitecte Tècnic demana buscar un sistema alternatiu a realitzar 
la ventilació dels banys dels locals comercials del C2 de manera directa mitjançant obertures en la 
façana del c/Pati interior. Proposa la col·locació de conductes que arribin a comunicar-s’hi als 
conductes de ventilació dels locals, portant així la ventilació fins a coberta. 
 
Estació Transformadora (ET): fins que la Constructora no va consultar la indefinició d’una cambra 
reservada per a maquinària, ni la DF ni el Representant d’INCASÒL no sabien la existència d’una 
ET. Els fets van ser els següents: 
 

- A finals de novembre la Constructora consulta a la DF el paviment i tipus de porta d’una 
cambra de maquinària existent, però comenta que es definirà més endavant. 

- La Constructora insisteix en el tema i pregunta si aquestes indefinicions es poden deure a 
què sigui una ET. El representant d’INCASÒL diu que ho consultarà. 

- S’adverteix que en el cas de tenir que disposar-hi una ET, caldria fer un reestudi de la 
cambra, per mides mínimes, comportant canvis importants en l'estructura dels forjats i cotes 
de nivell dels sostres soterrani -1 i P.B. del bloc C1. 

- Després de 15 dies sense resposta, la Constructora demana al representant d’INCASÒL 
que faci la consulta a FECSA sobre la possible col·locació d'una estació transformadora, ja 
que es considera que és una gestió independent a la contractació de l'empresa 
d'instal·lacions. 

- El 9-2-06 es rep una comunicació de FECSA, confirmant que s'ha d' instal·lar una estació 
transformadora. S’acorda una reunió pel dia 14-02-06 per tractar tots els temes. 

- Durant la reunió la Propietat demana informació sobre les característiques i dimensions que 
ha de tenir el recinte, sobre càrrega que ha de suportar el forjat i l'alçada lliure mínima 
necessària per a poder entrar l’ET al recinte. De la reunió es desprèn que l’espai és 
insuficient i s’haurà de buscar una altra ubicació, l’alçada és suficient i que s’haurà de 
reforçar l’estructura.  

- El 16-3-06 la Propietat confirma que la ubicació definitiva de les ET s'ha decidit que serà al 
local de la planta semi soterrani del C1, a la part dreta. 

 
Pisos adaptats: després d’aproximadament 3 mesos sense notícies sobre aquest tema, s’hi fan els 
següents moviments: 

- La Constructora consulta de nou amb la Propietat per saber com està que respon no haver-
hi res decidit i que realitzarà la consulta amb l’Arquitecte. 

- La següents setmana l’Arquitecte comunica que per mides mínimes no és possible adequar 
cap pis al bloc C2, proposant la possibilitat d'adequar-los a la planta baixa del bloc C1.  

- Queda pendent de confirmació la proposta per INCASÒL i la seva resolució. 
 
Cuines: l’Arquitecte presenta uns croquis de redistribució de les cuines. Aquesta redistribució 
suposa un canvi de dimensió i situació dels forats pels passos dels conductes (baixants i ventilació). 
 
Trasters: la Propietat afirma que als denominats "trasters" segons projecte, es realitzi cel ras i no es 
realitzi alicatat sinó que es faci un acabat de les parets mitjançant un enguixat i pintat. 
 
Energia solar: al projecte no es contempla realitzar la instal·lació d’ACS per energia solar. La 
constructor consulta aquest fet i la Propietat confirma que és correcte. 
      
Planificació: degut al gran retràs que experimenta l’obra es fan les següents accions: 

- L’Arquitecte Tècnic demana a la Constructora una planificació d'activitats més desglossades 
i dividides en els dos blocs. 

- La Propietat demana a la Constructora indicar a la planificació d'activitats actualitzada, la 
previsió de realització del pis mostra. 

- La següent setmana la Constructora fa entrega d'una planificació actualitzada (veure annex 
F) i realista a la DF i a la Propietat. Es demana més desglossat i amb dades límit de 
necessitat de plànols definitius per a cada unitat de l'obra.   
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Façana de panells GRC: els canvis soferts pel projecte fan que l’aplacat de façana s’hagi de refer i 
el procés és el següent: 

- PREINCO (l’empresa adjudicada) necessita els plànols abans del 14 de març per poder 
prendre mides i iniciar la fabricació dels panells. 

- El 23 de març l’Arquitecte fa entrega d' un joc de plànols de treball, de les façanes dels 
edificis. Aquest retràs és un més que s’afegeix als que es van arrossegant contínuament.
  

- Aquest mateix dia PREINCO comunica que el temps de fabricació, a partir de la pressa de 
mides d'estructura a obra, és d’aproximadament mes i mig. 

 
Aplacat exterior: la DE especifica que es col·locarà amb 4 ganxos per peça, i respecte al gruix de 
les peces amb 2 cm és suficient. Restarà pendent si és pedra serrada o polida, perquè al projecte 
existeix aquesta contradicció.  
 
Gero – Pavès: es decideix canviar les obertures de pavès, existents als plànols de planta i de 
façana del projecte però no al pressupost, per tancament de “gero”. 
 
Fusteria d’alumini: l’Arquitecte defineix que els premarcs s’agafaran amb una perfilaria en forma de 
"H", amb dos muntants verticals inserits als forjats superior i inferior amb unes platines. Ja que no 
vol agafar-los al paredó de peces ceràmiques de gran format. 
  
Cambres d’instal·lacions: l’Arquitecte comunica que ha modificat les mides de les cambres de les 
instal·lacions, segons ordenances metropolitanes. 
 
 
3r PERÍODE:  de l’abril fins al juny de 2006 
 
Aquests període és de 3 mesos degut a què són els últims mesos del capítol d’Estructura , solapats 
amb l’inici d’altres partides importants com les divisòries o el terratzo, entre d’altres. 
 

� Execució d’Obra 
 
L’inici d’aquest període coincideix amb l’inici del capítol de Divisòries, en concret la partida de 
divisòries entre vivendes i caixes d’ascensors, que s’estaran realitzant fins al setembre, mitjançant 
peces de gran format (prefabricats de ceràmica i guix). Durant l’ultima setmana del maig se 
subministren els premarcs de fusta i seguidament s’inicien les divisòries interiors i la col·locació del 
“gero” en locals i badalots.  

 
IMATGE 4.14 DIVISÒRIES DE GRAN FORMAT 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
IMATGE 4.15 PREMARCS, TANCAMENTS I BADALOTS DE GERO  (d’esquerre a dreta) 

 
Durant el mes d’abril es finalitza l’estructura del bloc C2 i les escales dels dos blocs. El mes de maig 
i la primera quinzena del juny serveixen per finalitzar l’estructura del bloc C1 i, per tant, el capítol 
d’Estructura. 

 
IMATGE 4.16 ESTRUCTURA DURANT L’ABRIL, ESTRUCTURES FINALITZADES I ESCALES (d’esquerre a dreta) 

 
 
La solera del soterrani -2 es realitza durant el maig i 
alhora s’inicia la col·locació del terratzo, que serà una 
partida amb molta activitat al llarg de la resta d’obra.   

 
                   IMATGE 4.18 COL·LOCACIÓ DE TERRATZO 

 
La finalització del 
capítol d’Estructura 
coincideix amb 
l’inici de la 
col·locació de 
panells GRC a la 
façana, compostos 
per formigó armat 
amb fibra de vidre. 
 

            
             IMATGE 4.17 ACTA D’OBRA Nº56                 IMATGE 4.19 PANELLS GRC DE FAÇANA 
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15/06/2006

ACTA 56 VISITA

CONTRACTISTA

DIRECCIÓ D' EXECUCIÓ D' OBRA: Carlos Bima (B&P S.L.), i Xavier Bascones (TYPSA)

FASE DE L' OBRA:

Realitzant parets i col.locació de premarcs de fusteria interior a la planta 3ª del C-1.Col.locant paviment de 
terratzo a la planta 2ª del C-1 i a la planta 4ª del C-2. Realitzant parets de badalots a coberta del C-1 i C-2. 
Col.locant plaques de fixacions i estructura auxiliar de panells de GRC de façanes al C-2. Realitzant parets 
de tancament a la P.B. del C-2.

* Es comenten els resultats de baixa resistencia dels segons testimonis de pilars, realitzats pel laboratori 
APPLUS. La D.F. demana a la constructora definineixi en plànols de cada bloc i cada planta els resultats 
obtinguts per sota de 270 Kg/cm2, i facin entrega inmediata d' aquests plànols conjuntament amb l' índex de 
resultats a la D.F., Lluís Marcos (Calculista de I.S.D.) i a la propietat. Els testimonis que han donat per sota 
de 270 Kg/cm2 són sis: un al soterrani segon, un a la planta primera del C-2, un a la planta quarta del C-2, i 
tres a la planta baixa del C-1.

EXECUCIÓ DE 58 HABITATGES, 6 LOCALS COMERCIALS, ZONA D'EQUI PAMENTS I 2
SOTERRANIS D'APARCAMENT, DELS BLOCS C1 I C2 DELS "HABITATGE S DEL
GOVERNADOR".

ACTES DE VISITA D' OBRA

DIRECCIÓ FACULTATIVA: Ignasi Sánchez Domènech (I.S.D.) Arquitecte

PROMOTOR: Albert Peguera (INCASOL)
CONTRACTISTA: Josep Bonet, Joan Barrera, Mar Parrón (C. SOLIUS)

* La D.F. demana a la constructora que contacti amb un calculista per a que doni una solució.

* La constructora comenta que quan va realitzar la sol.licitud de conexió del clavegueram a l' Ajuntament 
(Oficines del C/Torrent de l' Olla), se'ls va demanar un detall del sifó. El tema ja es va parlar a la visita del dia 
2-2-06, informant el Sr. Albert Peguera que la Sra. Montse Poch (INCASOL) va dir que es faria càrreg d' 
averiguar la documentació que sol.licita l' Ajuntament per aquest tràmit.

* Davant la consulta realitzada per la constructora sobre la definició de recorregut dels desgüassos sota el 
sostre de P.B. del C2 i de planta semi soterrani del C1, I.S.D. demana a Joan Barrera que realitzi una 
proposta, per a comentar-la posteriorment.

* La D.F. revissa a l' obra i dona el vist-i-plau, el tancament realitzat de la paret de la cambra d' escombraries 
del C2 al costat de l' ull d' escala.

* Es realitza la firma d'actes de visita d' obra desde el 2-3-06 fins al 1-6-06.

* La constructora torna a insistir en la solució de la projecció de morter d' escaiola i perlita en sostres del 
soterrani -1 i plantes semisoterrani del C-1 i planta baixa del C-2.

Emplaçament: C/ALMANSA, C/GÓNGORA, C/MARIN (BARCELONA)

ASSISTENTS:

DIRECCIÓ FACULTATIVA



Seguiment d’obra dels blocs C1 i C2 dels “Habitatges del Governador” 

� Modificacions del Projecte  
 
A continuació es fa un recull de les modificacions de projecte realitzades durant aquest període, 
amb els motius corresponents: 
 

- Replanteig de cotes de les Plantes Tipus C2, PSemiSot C1, PB C1, PTipus C1. El motiu és 
la concreció de les modificacions exposades anteriorment en un plànol acotat per a obra. 

- Noves façanes C1. Els motius són els següents: adaptació a nova escala: finestres a alçada 
correcta de replà / muntants de gas per façana / incorporació terrassa-estenedor habitatge 
adaptat / adaptació de la modulació de panells i finestres a les mides correctes / definició 
dels panells de color / PB / Semisoterrani: nous portals / pas conductes gas / especejament 
pedra. 

- Modificacions en el replanteig de cotes de les Plantes Coberta C1 i C2. Desenvolupament 
últim tram escala igual als inferiors / eliminació porta interna / RITS segons dimensions 
normativa estatal / modificació coberta badalots per a enretirar- los de façana / incorporació 
de sortida a coberta per a manteniment / canvi a acabat transitable de rajola a tota la 
coberta / reubicació de les buneres per complir distàncies a paraments recomanades per 
normativa / definició tancaments i suports estenedors / adaptació superfícies estenedors a nº 
d’habitatges. Els motius són els següents: últim tram reculat de façana i amb alçades de pas 
insuficients per sota / no cal tancar vestíbul previ per a la sortida al terrat / RITS sobre 
ascensor amb alçada insuficient / badalots gairebé enrasats amb façana: contradicció amb 
alçats (no es grafien) / sortida per manteniment a zona no accessible inexistent / 
incompatibilitat entre paviment estenedors (flotant) i zona no transitable (grava) per no tenir 
desguassos independents / paviment flotant no adequat per a zona estenedors / buneres 
massa properes als paraments verticals : mínim 50cm segons recomanació normativa / 
tancament i suport estenedors no definit / superfície zona estenedors C2d insuficient. 

- Quadre fusteria d’alumini. Adaptació a canvis en façana. 
- Secció transversal. Adaptació a canvis realitzats. 
- Detalls constructius fusteria d’alumini i trobades amb panells GRC. Incorrectes / no existien. 
- Estructura últim tram lloses escala. No existia. 
- Plànols amb totes les plantes de C1 i C2 com a base d’altres plànols. Enviar-los per a 

realitzar plànols d’instal·lacions (Mercadomotika) i de plaques de façana (Preinco) 
- Estructura lloses badalots escala. Era incorrecte, ha canviat. 
- Nova Estació Transformadora no prevista al projecte. Després de múltiples estudis s’ubicarà 

en PB del C2f. Sol·licitat per la Propietat. 
- Plànols d’ubicació de plaques d’ancoratge en estructura i estructura auxiliar per a subjecció 

panells de GRC (elaborats per Preinco), sota la supervisió i amb la conformitat de 
l’Arquitecte. Col·locació en obra de les plaques d’ancoratge. 

- Façanes definitives C1 i C2. Incorporació ET / definició final de colors. 
- Detall desguassos coberta badalots i conductes extracció cuines. Era incorrecte.  
- Modificacions al Projecte per a Obtenció de Llicència d’Activitat de l’aparcament (realitzat 

per l’enginyer tècnic Jaume Papiol). Esmenes segons Entitat Ambiental de Control. 
- Detalls constructius fusteria d’alumini. Consultar a industrial per resoldre la trobada 

conflictiva entre cuina i terrassa. 
- Plànols de panells de GRC de façana elaborats per Preinco. L’Arquitecte dóna l’aprovació 

definitiva el 01-06-06.  
- Detalls constructius façanes i de fusteria d’alumini. Incorrectes /no existien/ noves solucions. 

 
� Increments d’amidaments 

 
Tancaments i divisòries: hi ha un increment d'amidament en el tancament exterior autoportant tipus 
GRC. 
 
Revestiments: hi ha un increment d'amidament a l’aplacat de paraments verticals exteriors amb 
sènia.  

 
Paviments: hi ha un increment d'amidament en el paviment de terratzo llis per a ús interior. 
 

� Preus contradictoris (PC)  
 
PC-10: divisòria de 19 cm de gruix, format per dos envans de 8 cm. Tipus “Ladriyeso” i un panell de 
3 cm d’aïllament tipus Isover. 
 
PC-11: divisòria de 21 cm de gruix, format per dos envans de 8 cm. Tipus “Ladriyeso” i un panell de 
5 cm d’aïllament tipus Isover. 
 

� Comentaris destacables 
 
Planificació:  la Constructora presenta una planificació actualitzada i amb data de finalització d' obra 
el dia 5-1-07 a la D.F. i Propietat. 
 
Testimonis de formigó: els resultats dels assajos d’alguns pilars no arriben a la resistència mínima 
als 28 dies i es planteja la realització de testimonis abans de trencar la dels 56 dies, la seqüència 
dels fets és la següent: 

- EPTISA (empresa encarregada dels assajos de formigó) extraurà els testimonis de 7,5 cm 
diàmetre a mitja alçada del pilar i posteriorment reomplirà els forats deixats en l' extracció. 

- L’Arquitecte Tècnic comunica que es realitzaran 2 lots a cada planta de soterrani i a la resta 
de plantes, per cada planta i edifici, 1 lot. Cada lot consta de 4 series i cada sèrie de 2 
testimonis.  

- També defineix els testimonis a extreure en un forjat del C-1 dreta , on no es van poder 
realitzar les provetes corresponents el dia del seu formigonat degut a problemes en el 
subministrament del formigó. S' extrauran 2 series, compostes per 4 testimonis cadascuna. 

- Referent a les provetes de formigó, la DE decideix no realitzar cap als badalots. 
- Dues setmanes més tard els resultats dels testimonis reflecteixen resistències dispars, amb 

vàries que donen baixes (< 270). També es comenten uns resultats de dues provetes de 
formigó del forjat del C1 esquerre de planta 2ª,  que ha donat trencament baix a 7 dies: 11,9 
i 12,2 N/mm2. 

- EPTISA opina que donat la quantitat de testimonis que han donat baixa resistència, es tracta 
d'una situació crítica, aconsellant la realització d'un contrast amb un altre laboratori. 

- EPTISA realitza el reblert dels forats dels testimonis extrets amb morter sense retracció. El 
calculista respon que per properes vegades és aconsellable utilitzar morter expansiu. 

- Es repeteixen els assajos amb extracció de més testimonis, de les zones que han donat 
resistència < 270. 

- La DF determina que el laboratori encarregat de la realització de la campanya de contrast 
dels assaigs de testimonis sigui Applus. 

- La DF defineixen que enfront dels dos resultats es donarà acceptació al resultat positiu. 
- Els testimonis que han donat per sota de 270 Kg/cm2 són sis: un al soterrani segon, un a la 

planta primera del C-2, un a la planta quarta del C-2, i tres a la planta baixa del C-1. 
- S’acorda contactar amb un calculista perquè faci un estudi d’un reforç estructural. 

 
Pis mostra: la Propietat demana que el pis mostra sigui el 1er 2a de l’escala D del bloc C2, situat a la 
cantonada entre els carrers Almansa i Góngora. 
 
Coberta: l’Arquitecte comunica que ha canviat les cobertes d’invertides a tradicionals transitables, 
amb acabat de doble rasilla. Els badalots seran de la mateixa tipologia. Quan tingui els plànols els 
enviarà. 
 
Plànols: la Constructora entrega a la DE un llistat de plànols que ha realitzat, actualitzat a data 22-
5-06, on es reflecteixen tots els plànols de projecte i successives noves entregues i modificacions, 
amb les dates del plànol i d'entrega, indicant els plànols vàlids i els obsolets.  
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Ventilació de l’aparcament: en aquest període es continua definint. 
- L’autor del projecte de llicència d’activitats de l’aparcament comenta que el conducte 

d'impulsió de la ventilació de l' aparcament, ubicat al forat als forjats del C-2 esquerre, no és 
necessari fer−lo arribar fins la coberta, ja que es pot prendre l'aire des de la planta baixa. 

- També aconsella que la reixeta sigui lo més gran possible, per tal d'evitar sorolls pel pas de 
l'aire. Proposa per aquest motiu que la porta d'accés i sortida de vehicles sigui de religa. 

- La ventilació de les escales dels soterranis, que ha de ser per sobre pressió, resta pendent 
de resolució. 

- Les xemeneies de ventilació a la coberta, han d'estar 1 m per sobre dels badalots. 
 
Connexió del clavegueram: al realitzar la sol·licitud de connexió del clavegueram a l'Ajuntament 
(Oficines del C/Torrent de l' Olla), demanen un detall del sifó. La Propietat comenta que es fa càrrec 
d'esbrinar la documentació necessària per aquest tràmit. 
 
Instal·lació telefònica: la constructor rep de la Propietat el plànol d'escomeses de "Telefónica". 
 
Estació Transformadora (ET): després de múltiples estudis la Propietat sol·licita que s’ubiqui a la PB 
del bloc C2, escala D. 
 
Mancances d’instal·lacions: la Constructora elabora un document que reflecteix la valoració de les 
deficiències del projecte d' instal·lacions, amb un import total de 112.519,57 € (IVA. inclòs), segons 
l'industrial adjudicat. 
 
Revisió de preus del projecte: la Constructora presenta a la DF un document amb revisió de preus 
del projecte. La DE demana a la Constructora el document del BOE amb la data d'adjudicació de l' 
obra, on apareixen els índexs, per a poder contrastar-ho amb el document presentat per la 
Constructora. 
 
Instal·lació de gas: el 25 de maig es realitza una reunió amb Gas Natural per definir les escomeses 
definitives de cada bloc.  

- El projecte defineix que hi ha canalització de gas natural, tant al C/ Almansa com al C/ 
Gòngora, i que en projecte les escomeses de les escales D, E i F es fan directament des del 
C/ Góngora i les escomeses de les escales A, B i C es fan des del carrer que queda entre 
els dos edificis, mitjançant un ramal que sortiria del C/ Almansa. 

- Els representants de Gas Natural expliquen que, com a norma general, la seva canalització 
ha d’anar un mínim de 60 cm. per sota del nivell del carrer. Donat que no es disposa 
d’aquesta fondària, l’escomesa a les escales A, B i C no es pot fer segons projecte. 

- L’ Arquitecte proposa com a alternativa connectar pel C/ Marín, on es disposa de la fondària 
necessària. Degut a que l’armari de comptadors de cada escala es troba situat prop de la 
façana del carrer interior, s’hi haurà d’arribar mitjançant tres conductes embeinats que 
travessaran el local comercial de la planta semisoterrani fins arribar als armaris. La beina 
anirà tancada a l’extrem d’entrada a l’edifici. Totes les parts hi estan d’acord. 

- També explica damunt plànols de façana el recorregut dels muntants de les escales D, E i F. 
Donat que les portes segones de l’escala F tenen la cuina a la façana del carrer interior, 
l’escomesa per a aquestes cuines es desplaçarà seguint el perímetre de la façana, aprofitant 
els 14 cm d’espai entre l’estructura i el panell de GRC. Tots els muntants aniran ventilats 
mitjançant una reixa metàl·lica perforada.  

- La DE pregunta als representants de Gas Natural què necessiten per fer l’escomesa pel 
carrer Marín i responen que no necessiten res més que la fondària de 60 cm respecte a la 
rasant del carrer. També expliquen que no fa falta cap arqueta per empalmar l’escomesa 
amb la instal·lació interior, sinó que ho fa la companyia mitjançant una peça específica.  

- També comenten que no hi ha cap inconvenient si l’alçada dels quartos de comptadors és 
d’1,90 m. 

 
 

4t PERÍODE:  del juliol fins al setembre de 2006 
 
La raó principal d’agrupar aquests 3 mesos en aquest període, d’una banda, és que s’inicien els 
capítols d’instal·lacions; i d’altre banda, que entre el final d’aquest període i el principi del següent 
s’inicia el capítol de revestiments.  
 

� Execució d’Obra 
 
Al llarg del període es continuen col·locant els panells de GRC, el terratzo i realitzant les divisòries 
d’entre vivendes i interiors. La col·locació de “Gero” a locals i badalots queda finalitzada durant el 
juliol.  
 
Les instal·lacions elèctriques, de lampisteria, evacuació d’aigües, evacuació de fums i d’incendis 
començades durant el juliol es queden aturades tot l’agost degut a les vacances d’estiu, amb 
excepció de les telecomunicacions que s’inicien durant els últims dies del mes. Les perforacions 
pels baixants també es realitzen durant el juliol i el setembre, quedant l’agost aturades. 
 
Durant l’agost segueix l’activitat a l’obra, s’aprofita per realitzar les pendents i les 
impermeabilitzacions de les dues cobertes.  

 

 
IMATGE 4.20 PANELLS GRC DE FAÇANA, PENDENTS I IMPERMEABILITZACIONS DE COBERTES (d’esquerre a dreta) 

 
Al setembre es reprenen les activitats d’instal·lacions que s’havien aturat durant l’agost i s’inicien, 
també, els enlluïts del “Ladriyeso”, enguixats de sostres, trasdossat de façana i l’aplacat exterior de 
Sènia del capítol de revestiments. 
 
Durant l’últim mes d’aquest període, també es comencen a col·locar els premarcs d’alumini, a 
projectar el poliuretà del GRC i realitzar les juntes a les zones on els panells ja estan col·locats.  
 
Referent al Pis Mostra, al iniciar-se el setembre es comencen les tasques necessàries per poder-ho 
tenir enllestit en dos mesos vista. 

 
IMATGE 4.21 INSTAL·LACIONS, APLACAT EXTERIOR I PIS MOSTRA (d’esquerre a dreta) 
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� Modificacions del Projecte  
 
A continuació es fa un recull de les modificacions de projecte realitzades durant aquest període, 
amb els motius corresponents: 
 

- Nova xarxa evacuació S-1 amb connexions a clavegueram. Indicació de sifons generals i la 
seva ventilació aèria en planta i alçada. Els motius són, d’una banda, perquè l’anterior 
s’havia realitzat en base al projecte inicial i s’ha modificat; i d’altra banda, l’ajuntament de 
Barcelona demana detallar els sifons generals i la seva ventilació aèria fins a la coberta de 
l’edifici. 

- Nova xarxa evacuació en PB del C2 i SS del C1. Adaptació a canvis realitzats: en plantes 
tipus, en vestíbuls, nova ET. 

- Modificació de la instal·lació elèctrica dels habitatges realitzats per l’industrial. 
- Correccions de l’Arquitecte sobre els plànols d’instal·lació elèctrica fets per l’industrial. 
- Modificació de cotes del graonat de sortida als estenedors. Indicació d’Intemac.  
- Disseny de les reixes de finestres de PB del C1. No existia detall específic i es redissenyen. 

 
� Comentaris destacables 

 
Reforç estructura: després d’aclarir els resultats dels testimonis, s’encarrega un estudi per reforçar 
els punts necessaris. Negatius. 

- El 13 de juliol es rep l'informe d’un calculista extern (veure annex AI)  
- Segons el dictamen, les quantitats d’acer estrictament necessàries supleixen la deficiència 

del formigó, per tant només s’hauran de reforçar els pilars 7 i 8 de PB. El calculista del 
projecte hi està d’acord 

 
Testimonis de formigó: dos dels quatre testimonis trets al sostre de la planta segona del C1 dreta 
han donat resultats inferiors a 270 Kg/cm2.  Els Arquitectes Tècnics indiquen que s'ha de consultar 
de nou al calculista extern per a que estudiï la situació i, en el seu cas, plantegi una solució. 
 
Ventilació de l’escala: la Constructora demana que es defineixi la ventilació de l'escala dels 
soterranis situada a la cantonada dels carrers Almansa i Marín. L’Arquitecte diu que això s'ha de 
resoldre amb el responsable del projecte de la llicència d’activitats dels soterranis. 
 
Modificacions d’alçades: donat el gran nombre d’instal·lacions  l’Arquitecte i l’industrial decideixen 
baixar els sostres de les cuines uns 7- 10 cm. 
 
Telecomunicacions: al projecte inicial descriu un recinte d’instal·lacions de telecomunicacions 
inferior (RITI) per al dos blocs, però a la DF no li sembla bé i l’enginyer de telecomunicacions 
realitza una reforma del projecte en la qual s’inclouen 6 RITI, un per escala. Amb mesures mínimes 
(1 x 0,5) segons la normativa catalana. 
 
Coberta: al modificar la tipologia de cobertes del projecte inicial, d’invertides a tradicionals 
transitables amb acabat de doble rasilla, es decideix el següent: 

- Fer troneres a les parets de tancament de coberta. 
- Fer una primera prova d’estanqueïtat un cop impermeabilitzades i que quan ja estiguin 

finalitzades realitzar la prova final per aspersió. 
- Es proposa fer un tancament separador de zona transitable i no transitable, un dau de 

formigó per ancorar els suports del tancament separador a nivell (uns centímetres per 
damunt del paviment acabat) i les portes d’accés suficients a la zona no transitable, per a 
tasques de manteniment. 

- Es proposa fer el tancament amb malla a simple torsió d´1,5 m d’alçada, però l’Arquitecte 
decideix que es realitzin mitjançant una tanca de lames. 

 

Assajos de soldadures: la DE, a mitjans de juliol, insisteix en el control de soldadures ja que 
existeixen alguns mals resultats. 

- Els resultats dels líquids penetrants i partícules magnètiques de soldadures de les escales 
D, E i F són acceptables.  

- L’assaig del "par de apriete" per a cargols de l’edifici C2 no ha estat satisfactori en primera 
instància, però un cop reforçat l’"apriete" es repeteix l’assaig i els resultats són favorables.  

 
Assajos de façana: la DE consulta si es pot fer el segellat de les plaques abans de l’aïllament de 
poliuretà, per a poder fer la prova d’estanqueïtat de forma fiable, sense que el poliuretà amagui 
possibles entrades d’aigua. La resposta és afirmativa i es realitza a l’escala E. 
 
 
GRC: després d’unes setmanes de col·locació dels panells, els resultats no són els esperats, a 
continuació es justifiquen. 

- La Propietat comenta la seva preocupació perquè la coloració d’algunes plaques no és la 
correcte i per la futura reparació dels cops a existents. L’industrial manifesta el seu 
compromís de reparar tots els desperfectes i que el color definitiu el donaran en una última 
mà de pintura "in situ" un cop acabada la col·locació de totes les plaques. 

- No s’està complint la planificació presentat per l’industrial el dia 1 d’agost, segons la qual 
s’acabava l’obra el divendres dia 29 de setembre. L’industrial manifesta que el retard es pot 
quantificar en una setmana i que s’acabaran les façanes el dia 6 d’octubre. La Constructora 
no ho comparteix, expressa que creu que es trigarà una mica més, però que no obstant, no 
preveu un nou retard en la entrega de l’obra a causa d’aquests dies de demora en la 
execució de la façana. 

 
Junta de dilatació: s’observa que no s’ha respectat la junta de coberta dels edificis, es donen 
indicacions estrictes a l’industrial per a què repari la inexistència.  
 
Trasdossat de façana: la Propietat autoritza fer el doblat de les càmeres de façana mitjançant 
envans de cartró guix per accelerar el ritme dels treballs. Constarà del corresponent muntant 
metàl·lic, llana de roca i placa de cartró guix de 15 mm de gruix.  
 
Instal·lació telefònica: durant el període passat la Propietat demana a la Constructora pressupost 
per realitzar l’escomesa de línies de telefonia, es realitza i s’entrega. (veure annex G) 
 
Instal·lacions: l’instal·lador no té clares algunes definicions dels plànols. 

- Si és necessari deixar un conducte de previsió buit, amb caixa i tapeta a cada dormitori 
(normativa espanyola) o no (normativa catalana). Igualment si la caixa a l’entrada de cada 
vivenda ha de ser de 50 cm x 30 cm (normativa espanyola) o de 40 cm x 40 cm (normativa 
catalana). 

- També detecta que en algunes vivendes el plànol d’instal·lacions indica un endoll per a la 
presa elèctrica d’un aparell de calefacció a la cuina i en altres vivendes, no.  

- La Propietat confirma, al dia següent, que s’haurà d’aplicar la normativa espanyola pel que 
fa a les telecomunicacions.  

- A la setmana següent, després de consultar amb l’enginyer de telecomunicacions, es 
decideix aplicar la normativa catalana. Havent, així, de rectificar la feina d’una setmana. 

- Les escomeses d’aigua es faran 4 pel carrer Góngora (incloent-hi la xarxa contra incendis) i 
3 pel carrer Luz Casanova. 

 
Incendis: la boca d’incendis situada junt a la plaça d’aparcament nº23 del soterrani -2 està mal 
ubicada, ja que si hi ha cotxes aparcats, aquests n’impedirien l’accés. Es consulta amb l’enginyer 
redactor del projecte i diu que no hi ha cap inconvenient.  
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5è PERÍODE: de l’octubre de 2006 fins al gener de 2007 
 
Durant aquest període es concentren les partides corresponents als capítols de Revestiments i 
d’Alumini; s’acaba el de Cobertes, el de Divisòries i el d’Aïllaments; deixant la seva finalització pel 
següent període, capítol importants com les Instal·lacions, Baranes i Reixes, Portes, Ascensors, 
etc. 
 

� Execució d’Obra 
 
Durant els dos primers mesos d’aquest període es finalitza la col·locació de rasilles a la coberta i la 
façana, amb la junta i el poliuretà inclòs. I durant el primer es finalitza el pis mostra. 
 
Aquest període també serveix per deixar enllestit el capítol de Divisòries, ja que encara restaven 
envans interiors per realitzar amb els seus corresponents enlluïts. Seguidament, durant el 
novembre es retira la grua torre del bloc C2, l’ultima feina en la qual s’utilitza és la col·locació dels 
conductes de ventilació del garatge. 

 
IMATGE 4.22 COL·LOCACIÓ DE JUNTES, PANELLS DE GRC I DIVISÒRIES FINALITZATS 

 
Abans d’esgotar-se l’últim més del període anterior es comencen algunes partides del capítol de 
Revestiments; com per exemple, l’enguixat de sostre, l’aplacat exterior de sènia o el trasdossat de 
façana. Al llarg del període se segueixen treballant aquestes i les demés partides del capítol; que 
són els enguixats verticals, inclinats, arrebossats de locals i els enrajolats de bany i cuines.  
 
Són uns mesos on se segueix col·locant terratzo i es comença amb els graonats d’escala i replans, 
però no s’acabaran fins l’últim tram de l’obra.  

 
IMATGE 4.23 APLACAT EXTERIOR, GRAONATS, BARANES, ENRAJOLATS I SANITARIS (d’esquerre a dreta) 

 
La col·locació dels premarcs d’alumini queda realitzada abans de Nadal i durant el mes de gener ja 
es comencen a muntar les finestres, coincidint amb el muntatge de les portes de fusta, portes 
metàl·liques i baranes; aquestes partides s’allargaran fins al març. 
 

Des de l’octubre fins al mes de gener també es treballa el capítol de Sanejament, especialment les 
partides pericons, drenatges i evacuació de fums i aigües. Amb menys incidència, però, es treballa 
el capítol d’Escalfadors i Ventilacions. 

 
IMATGE 4.24 FUSTERIA D’ALUMINI, BARANES I FOSSAT D’ASCENSOR (d’esquerre a dreta) 

 
També es continuen treballant les instal·lacions elèctriques, protecció i extinció d’incendis, 
telecomunicacions i, referent a lampisteria, col·locació de sanitaris i banyeres. Durant el mes de 
gener es comencen a muntar els ascensors i a realitzar la urbanització del pati interior. 

 
IMATGE 4.25 INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS, ELECTRICITAT I AIGUA (d’esquerre a dreta) 

 
IMATGE 4.26 URBANITZACIÓ DEL PATI INTERIOR (d’esquerre a dreta) 

 
� Modificacions del Projecte  

 
A continuació es fa un recull de les modificacions de projecte realitzades durant aquest període, 
amb els motius corresponents: 
 

- Disseny tancament escala accés soterrani C2. No existia detall específic. Es redissenya. 
- Càlcul de les noves superfícies útils i construïdes finals. Degut a que han variat respecte les 

del PE (Projecte Executiu) a causa de les adequacions realitzades. Generalització en el PE 
original de les tipologies d’habitatges, quan en realitat una mateixa tipologia té diferent 
superfície útil a cada una de les escales.  
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- Comparatiu entre el resultat final i el PE original: superposició de plantes, alçats i secció. 
Constatació gràfica dels canvis realitzats en les distribucions i façanes. 

- Càlcul de les noves superfícies útils i construïdes finals dels soterranis i redistribució de les 
places d’aparcament. Degut a l’adaptació de les places d’aparcament als nous pilars, a que 
hi havia places d’aparcament que no complien les mides mínimes, a que l’adequació de les 
places afectades per la construcció del Centre de Distribució i a la sol·licitud de la Propietat 
d’ampliar les places d’aparcament al màxim per no deixar espais buits entre elles. 

- Plànols de detalls de les baranes. Degut a que la solució del projecte no era viable a causa 
del procés de col·locació dels panells de façana, els detalls eren insuficients per a portar a 
terme l’elaboració de les baranes i el nou habitatge adaptat amb tancament especial per a 
estenedor. 

- Incorporació nova porta del garatge als alçats de l’edifici C2. Degut al nou disseny de la 
porta del garatge per a permetre l’entrada d’aire tal com es preveu en el sistema de 
ventilació; la prevista al projecte era completament opaca. 

- Definició del sistema de suport dels estenedors a planta coberta. Indefinició al projecte 
original. 

- Nova definició de la urbanització de l’espai exterior entre edificis. Definició insuficient en el 
projecte inicial. Adaptació als vials de l’entorn. 

 
� Increments d’amidaments 

 
Cobertes: hi ha un increment d'amidament en la coberta transitable. 
 
Tancaments i divisòries: hi ha un increment d'amidament al tancament exterior autoportant tipus 
GRC. 
 
Instal·lacions d'evacuació: hi ha un increment d'amidament a la xarxa de petita evacuació per a 
cambra higiènica, en els baixants de tub de PVC de Ø110 mm i de Ø125 mm, en el clavegueró de 
tub de PVC, en el pericó sifònic per a tapa registrable, en el clavegueró amb tub de PVC de Ø250 
mm, a la connexió a la xarxa pública d'evacuació i en els treballs de connexió a la xarxa. 
 

� Preus contradictoris (PC)  
 
PC-09: coberta no transitable per paviment amb doblat de rasilla i minvell i canvi de dues làmines 
bituminoses LBM (SBS)-40-fv  a una làmina electromèrica de 3 kg/m2 amb armadura de vel de 
vidre de 60 gr/m2 LBM (SBS) 30-fv i una lamina de betum electromèric amb armadura de polièster 
"teixit no teixit" de 160 gr /m2 LBM (SBS) 40-fp, fabricades segons normes UNE 104-238 i 104-242 i 
NBE QB 1990, homologades per AENOR. 
 
PC-20: muntants metàl·lics de 40 x 40 mm, galvanitzats, necessaris per a la subjecció de premarcs 
de la fusteria d’alumini. Inclou col·locació a obra, i totes les feines necessàries d’adaptació en cas 
de trobar un element metàl·lic al sostre, com plaques, platines o cargols. 
 

� Comentaris destacables 
 
Planificació: es comenta la planificació de l’obra i la Constructora diu que la finalització està prevista 
per a finals de Febrer. Això significa que a la segona quinzena de Març s’estaran realitzant els 
repassos que indiqui la DF. La Propietat i la DE demanen a la Constructora una planificació 
detallada de les feines pendents. 
 
Ventilacions: durant aquest període sorgeixen els problemes que a continuació s’indiquen. 

- La situació de les arquetes de les claus de pas de les escomeses d’aigua crea un problema 
d’intersecció amb el conducte de ventilació del primer soterrani. La DE indica la solució de 
separar el conducte de ventilació la distància suficient del mur (aproximadament serà un 
metre) perquè hi càpiguen les arquetes. Els conductes de ventilació aniran penjats uns 

quinze cm per sota el sostre del garatge per permetre el pas del tub d’alimentació que sortirà 
de cada arqueta. Aquesta solució és acceptada per tothom. 

- A la escala D es produirà un important pont acústic als calaixos per on passen els conductes 
de ventilació d’escalfadors i campanes. Se soluciona aïllant acústicament els forjats on hi 
passen els tubs d’evacuació de fums.  

- També s’aïllen acústicament amb llana de roca  les parets dels calaixos on passen per les 
habitacions en el bloc C2. 

- La ventilació dels badalots queda resolta per la DF amb la col·locació d’una porta amb 
lames  amb 1 m2 de ventilació total en el pas a la zona no transitable de cadascun dels 
badalots. 

 
Pati central: a la previsió de l’estat d’amidaments només hi ha quatre papereres i quatre bancs. La 
Propietat demana que es desenvolupi un estudi del pati amb les canals de recollida d’aigües, 
faroles i conductes que faran falta. Respecte al tema de la urbanització de l’illa interior i els fanals a 
col·locar, la Propietat dóna la informació tècnica, similar a l’illa del costat. 
 
Pis mostra: es programa el dia 20 de novembre per l’entrega del pis, però la Constructora no 
assegura que estigui totalment acabat, ja que contínuament es demanen modificacions o canvis, a 
continuació es presenten una mostra: 

- La pica s’apropa a un lateral per respectar la distància mínima que marca la normativa 
respecte dels endolls. 

- Es canvia el modelatge, acceptat la setmana anterior, dels mobles de la cuina. 
- Després de col·locar-se la barana de la balconera. L’Arquitecte demana fer una nova mostra 

d’aquesta barana en el pis superior de la mateixa escala respectant les mides dels plànols. 
Així fins que la DF dóna per bona la quarta mostra. 

- L’Arquitecte demana posar en les portes dels menjadors un vidre glaçat de 3+3 ò 3+4 mm. 
 
Cuines: la disposició dels mobles de cuina del pis mostra no és la mateixa que s’indica al plànol de 
projecte, degut a la situació dels endolls; tot i així la DF decideix finalment que es respecti la 
distribució de projecte per complir les normes vigents i això implica modificar les cuines ja fetes. 
 
Instal·lació de gas: en un principi es qüestiona la estanquitat de la canaleta realitzada pels muntants 
de gas. La DE expressa la necessitat de fer un matxó d’obra darrera les canaletes dels muntants 
del gas, tal com queda detallat al nou plànol NE-D02. A més, afegeix que pera assegurar la 
estanquitat s’haurà que revestir aquest matxó amb tela asfàltica per la seva cara frontal, i 
posteriorment projectar poliuretà per assegurar l’aïllament tèrmic.  
 
Estació Transformadora: a finals d’octubre es rep el projecte de FECSA per a la realització de l’ET, 
però l’Arquitecte entrega a la Propietat un llistat de preguntes sobre qüestions no definides o que 
són incompatibles amb la realitat de l’obra. La ubicació definitiva serà al bloc C2 escala F, però no 
es realitza cap feina fins la següent setmana, que se celebra una reunió amb els implicats per 
aclarir les qüestions. (Annex  H)  
 
Terrasses: la manca d’espai fa que sigui impossible aïllar tèrmicament les terrasses. En canvi sí es 
podran impermeabilitzar. Finalment es pren la decisió de pintar els balcons per impermeabilitzar-los 
i donar una pendent al paviment per facilitar la sortida de l’aigua de pluja. 
 
Estenedors de coberta: s’ha decidit realitzar estenedors a la coberta, però el problema és que els 
suports s’han d’ancorar al forjat i, per tant, confeccionar de nou la impermeabilització de la coberta. 
L’Arquitecte remet les consultes tècniques a Danosa (empresa d’impermeabilitzacions), d’igual 
manera que les qüestions tècniques respecte a les juntes de dilatació. 
 
Regularització de pantalles: a les escales del pàrking on s’hi troben les pantalles de cimentació, es 
regularitza amb un revoco.   
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6è PERÍODE: del febrer  fins al juny de 2007 
 
Aquest període és l’últim. Es finalitzen totes les activitats referents als capítol de Cobertes, 
Revestiments, Paviments, Alumini, Portes, Equipaments, Baranes i Reixes, Sanejament, 
Escalfadors, Ventilacions, Electricitat, Lampisteria, Gas, Ascensors, Incendis, Telecomunicacions, 
Urbanitzacions, Pintura i Repassos; finalitzant el 14 de juny amb l’entrega de claus. 
 

� Execució d’Obra 
 
Durant el mes de febrer es finalitzen els trasdossats de façana i es col·loquen tots els escalfadors. 
El mes de març serveix per finalitzar pràcticament la totalitat del capítol de Revestiments, deixant 
per l’abril i el maig alguns repassos de cel ras, enrajolat i aplacat exterior; i es col·loquen totes les 
portes de fusta, metàl·liques i la del garatge. 

 
IMATGE 4.27 PORTES METÀL·LIQUES I DE FUSTA 

 
Els estenedors de coberta s’inicien a meitat de març i es finalitzen amb els últims repassos del juny. 
Seguidament es realitza el monocapa d’ampits i badalots de coberta. Quelcom similar passa amb 
les partides restants del capítol de Paviments, la col·locació de terratzo, els sòcols, els graonats i 
replans d’escala es finalitzen pel maig; deixant, així, enllestida la col·locació de llambordins del pati 
interior. 

 
IMATGE 4.28 ESTENEDORS DE COBERTA:  COL·LOCACIÓ DE PILARS I TANCA DE LAMES (d’esquerre a dreta) 

 
IMATGE 4.29 URBANITZACIÓ PATI INTERIOR, AMB I SENSE LLAMBORDINS (d’esquerre a dreta) 

La fusteria d’alumini, amb vidres i escopidors inclosos, es realitza durant els tres primers mesos del 
període i al mateix ritme es van col·locant i pintant les últimes baranes i canal pels tubs de gas. 

 
IMATGE 4.30 FUSTERIA D’ALUMINI, VIDRES, ESCOPIDORS, PORTER AUTOMÈTIC I CANALS DE GAS 

 
D’altra banda estan les instal·lacions elèctriques, d’aigua i d’incendis que durant el març pateixen 
un endarreriment degut a dubtes per la indefinició del projecte i la no solució durant aquestes 
setmanes, per part de la DF. Malgrat l’entrebanc  s’aprofita per anar realitzant l’obra civil als carrers 
perimetrals per soterrar cables aeris, fer últimes connexions  d’electricitat, gas i aigua. Els 
ascensors, que són 6 elèctrics i un d’hidràulic, es realitzen al llarg d’aquest període. L’Estació 
Transformadora es realitza en col·laboració directa amb FECSA durant l’abril. 

 
IMATGE 4.31 RASA I ESCOMESA DE GAS, ESCOMESA D’AIGUA I SOTERRAMENT DEL CABLEJAT AERI 

 

IMATGE 4.32 ESCOMESA A CADA PORTAL D’ESCALA I RECINTE DE L’ET AL BLOC C2 (exterior i interior en construcció) 

 
Els mobles, els taulells i els electrodomèstics de les cuines es 
deixen col·locats durant els dos primers mesos. El capítol de 
Pintura per a paraments, baranes, reixes i perfils d’acer es 
treballa íntegrament en els últims mesos. I mitjançant alguns 
repassos es van finalitzant totes les activitats restants i els últims 
detalls. L’entrega de claus  es realitza el dia 14 de juny de 2007 
(veure annex I). 
 
 
IMATGE 4.33 EQUIPAMENTS DE CUINA  
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� Modificacions del Projecte  
 
A continuació es fa un recull de les modificacions de projecte realitzades durant aquest període, 
amb els motius corresponents: 
 

- Modificació de plànols de plantes soterrani i planta baixa de l’edifici C2.  Degut a l’adaptació 
al nou centre de distribució de Fecsa.  

- Modificació de places d’aparcament al soterrani-2.  Degut a l’adaptació a les dimensions 
dels conductes de ventilació no previst al projecte inicial  

 
� Increments d’amidaments 

 
Paviments: hi ha un increment d'amidament en el paviment de terratzo llis per a ús interior, en el 
sòcol de terratzo, en la formació d'esglaó amb totxana, en els esglaons de pedra artificial i també en 
el paviment de panot. 
 
Instal·lacions de lampisteria i aparells sanitaris: hi ha un increment d'amidament en el tub de coure 
semidur de 28 mm i també en l’aïllament tèrmic d'escuma electromèrica per a canonades fredes. 
 

� Preus contradictoris (PC)  
 
PC-12: morter tipus Cempral Rústic, acabat raspat amb un gruix promig de 12 mm i color a escollir 
per la DF (blanc) inclou bastides i tots els mitjans auxiliars necessaris.  
 
PC-13: persianes de PVC a les fusteria tipus F-2.  
 
PC-14: persiana enrotllable de PVC ( tipus B-1). 
 
PC-15: tancament exterior practicable d’alumini lacat de dimensions 1,46 x 1,07. Característiques 
idèntiques a la partida 9.4 del pressupost (veure annex J).  
 
PC-16, PC-17, PC-18 i PC-19: tancament exterior corredís d’alumini lacat i persiana enrotllable de 
PVC (tipus B-1), per a unes mides de 3,80 x 2,20 - 3,35 x 2,20 - 1,82 x 2,20 - 1,86 x 2,20, 
respectivament. Característiques idèntiques a la partida 9.10 i el PC 14 del pressupost (veure annex 
J).  
 
PC-21: ut Finestra tipus Hervent de Gravent o Angra hermètic o equivalent. 4 fulles abatibles d’eix 
horitzontal. Sense persiana. Vidre Stadip butiral mate. 
 
PC-22: canal per tubs de gas amb planxa galvanitzada, amb 4 plecs, dos d’ells frontals per poder-hi 
collar la tapa de planxa perforada. Inclou tapa de reixa perforada amb forat rodó de 5 mm i amplada 
màxima de 33 cm. 
 
PC-23: impermeabilització, aïllament i  matxó de suport de la canal dels muntants del gas. 
 
PC-24: barana d’acer sense galvanitzar per balcons feta amb passamà de 70x10 mm i tiges 
rodones de 10 mm i passamà de 150x10 mm en muntants amb platines fixades al forjat. Reforços 
en muntants amb passamà de 10 mm. Remat de barana amb xapa de ferro sense galvanitzar de 
5mm de gruix i 3 plecs. Pintat  amb Oxiron vermell.  
 
PC-25: vidre laminar 3+3  butiral translúcid incloent el segellat perimetral amb silicona. 
 
PC-26: estenedors de coberta, defineix les següents partides: 

- Forats en paviment existent fins al forjat de dimensions aprox. 1,25 x 1,25 m incloent 
massissat dels revoltons vuits prèvia impermeabilització amb pintura plàstica. 

- Impermeabilització de coberta segons plànols DF als forats dels pilars. 
- Platines metàl·liques per a suport dels pilars amb mides 50 x 50 x 15 mm fixades al 

forjat amb 6 tacs químics. 
- Portes d’accés a coberta per mantinent. Inclou la pintura. 
- Bigues en T de 100 mm amb forats per cordes. Inclou la pintura. 
- Perfil HEB 100 x 100 mm. Inclou la pintura. 
- Tanca de lames tipus Z per tancament de vistes. Inclou la pintura. 

 
PC-27: urbanització illa central edificis, es composa de la realització de l’obra civil i la instal·lació 
elèctrica. 

 
PC-28: estació transformadora, defineix les següents partides: 

- Realització mur perimetral i divisòries aïllat acústicament  
- Pintura  
- Aïllament Ignífug sostre ET, morter llana de roca  
- Aïllament Ignífug forjat ET garatge, morter perlita i vermiculita  
- Reforç estructural sota forjat ET, IPN 330  
- Reforç estructural sota forjat ET, platines metàl·liques amb fixacions de tacs químics  
- Reforç estructural sota forjat ET, xapa metàl·lica protecció  
- Ferramenta: porta doble fulla vent. 1500 x 2850, porta interior en TR 2900 x 1200, 

bancada cabines regulable 2900 x 1200, biguetes IPN-140 2000 mm,  marc i religa 
30 x 30 x 3 mm, tub ferro galvanitzat amb tap hexagonal per recollida oli, suport 
quadre BT més ampliació, marc i tapa canal MT cabines TR 600 x 800, marc i tapa 
canal MT cabines TR 4200 x 450, marc i tapa canal BT cabines TR 9500 x 500, 
soldadura malla i tapa espai cabines MT 

 
� Comentaris destacables 

 
Estació Transformadora: a mitjans de febrer se celebra una reunió entre Fecsa, la Constructora i 
l’empresa subcontractada per a realitzar les feines de l’ET, que constarà de 2 transformadors 
col·locats a l’escala F de la PB del bloc C2 (veure annex K). Es tracten les dimensions del recinte, 
la col·locació de l’aïllament acústic, la ubicació del pas dels cables de MT, la tipologia de portes i es 
decideix sobredimensionar l’espai i els reforços de forjat per si en el futur s’ha de col·locar més 
transformadors. A partir d’aquestes indicacions s’inicien les tasques. 
 
Regularització de pantalles: les pantalles dels soterranis estan molt brutes i la DF no accepta que 
es faci un revoco general, igual que a la zona de les escales. Finalment es consensua realitzar un 
trasdossat amb supermaó de 7 cm, a les dues plantes del garatge.  
 
Reforç estructural de l’ET: durant el març es realitza el reforç estructural al soterrani -1, mitjançant 
bigues IPE 330 amb platines, tacs químics i d’expansió, per assegurar el recinte on anirà l’ET. 
 
Terratzo: la col·locació la fa un industrial i el polit un altre, degut a que el primer no tenia personal 
suficient. 
 
Retirada de grua torre del bloc C1: a mitjans de maig es produeix la retirada. El desmuntatge es fa 
tal i com està previst. L’empresa encarregada de realitzar la urbanització del carrer on està ubicada, 
indica que la sabata no pot quedar enterrada. L’extracció té una dificultat elevada, ja que en un 
principi es va realitzar un fonament defectuós que es va reforçar considerablement, però les 
tasques es finalitzen correctament.  
 
Coberta: l’Arquitecte va decidir a finals de novembre de 2005, i així queda reflectit en l’acta nº 29, 
que a la zona dels estenedors es col·locaria un paviment flotant, però rectifica la decisió i queda 
anul·lat. 
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5. SEGURETAT I SALUT:   
 
 
5.1. DOCUMENTACIÓ I PLA DE SEGURETAT I SALUT  EN EL  TREBALL (PSS): 
 
L’Arquitecte inicial va redactar l’Estudi de Seguretat i Salut (ESS), en base a aquest document el 
departament de seguretat de l’empresa Constructora realitza el Pla de Seguretat i Salut en el treball 
(PSS) (veure annex L). El requisit indispensable per a iniciar-se l’obra és que el PSS estigui 
aprovat, aquest fet no és impediment ja que al desembre de 2004 s’entrega al Coordinador de 
Seguretat i Salut (CSS) i és aprovat, 3 mesos abans de l’inici dels treballs. 
 
L’objecte és eliminar o minimitzar els possibles riscos que puguin aparèixer al projecte, amb els 
esquemes organitzatius, procediments i sistemes d’execució propis de l’empresa i el seu 
desenvolupament contempla la part dels treballs encomanats directament a aquesta. Conté la 
Valoració Inicial de Riscos de les principals activitats de l’obra, d’acord amb l'establert en la llei 
31/95 de Prevenció de Riscos Laborals.  
 
La seva implantació i seguiment recau sobre els Tècnics responsables de l’obra, sota el seguiment i 
control de la DF, d’acord amb el RD 1627/1997 del 24 d’octubre, pel qual es fa obligatòria la inclusió 
dels Estudis i Plans de Seguretat als Projectes d’Edificació i Obres Públiques. 
 
La vigència del PSS s’inicia des del 17 de desembre del 2004, data en què es produeixi l’aprovació 
pel Coordinador de Seguretat de l’obra, designat per l’INCASÒL. La seva aplicació és vinculant per 
tot el personal propi de l’obra i el personal depenent d’altres empreses subcontractades directament 
per la Constructora principal o la Propietat, per realitzar els seus treballs en l’interior del recinte de 
l’obra, amb independència de les seves condicions contractuals. 
 
El PSS ha de ser acceptat per les empreses subcontractades que actuïn a l’obra (veure annex D). 
D’altra banda, també, pot ser modificat en funció del procés d’execució de l’obra i de les possibles 
incidències que puguin aparèixer, prèvia aprovació expressa del Coordinador de Seguretat, 
transmeten la mateixa informació als representants dels treballadors en el centre de treball, els 
quals podran presentar de forma escrita i raonada, possibles suggeriments i alternatives. Les 
modificacions aprovades s’inclouran en una revisió del PSS, a la qual es donarà la difusió 
necessària, sent des de aquell moment, norma d’obligat compliment per tots els treballadors de 
l’obra. 
 
El PSS elaborat per a aquesta obra recull tots els capítols del projecte i s'inclouen tots els agents 
involucrats en el projecte en matèria de seguretat: 
 

- El promotor (INCASÒL) 
- L'autor del ESS (Arquitecte inicial) 
- El projectista (Arquitecte) 
- El contractista (Construcciones Solius SA) 
- El Coordinador de Seguretat (Arquitecte Tècnic) 
- Recurs Preventiu (Encarregat de l’obra) 
- Mutua accidents (Fraternidad Muprespa) 
- Servei de Prevenció (Fraternidad Muprespa) 

 
S’hi genera una sèrie de documentació imprescindible per a la realització de l'obra, que apareixen 
en el PSS com a documentació oficial o com a part complementària de la documentació necessària, 
a continuació s’enumera: 
 

- L'aprovació del propi PSS per part de la CSS 
- L'avís previ a l'Autoritat Laboral 

- La comunicació d'obertura del centre de treball 
- L'acta de designació del CSS 
- L'acta de designació del Recurs Preventiu 
- Llibres de Subcontractació, d'Incidències i d'Ordres 
- Fitxes d'activitats-risc-avaluació-mesurades 
- Pressupost contemplats en el PSS 
- Modelo tipus de lliurament d'equips de protecció individual 
- Acta de designació del recurs preventiu 
- Fitxes de EPI, maquinària i senyalització 
- Plànols d'implantació en obra 
- Pla de treball general 
- Acta d'adhesió al PSS per part de les subcontractes 
- Acta d'aprovació del PSS 

 
A continuació s’exposa l’índex del PSS, en el qual es descriuen tots els aspectes sobre els quals 
s'ha de regir tot el procés constructiu, tant a nivell documental com a nivell descriptiu de cadascun 
dels treballs que es realitzaran en aquesta obra. 
 
1.-Introducció: 

Objecte.  
Camp d’aplicació. 
Variacions del pla. 

2.- Memòria informativa: 
Antecedents.  
Dades generals de l’obra. 
Descripció de l’obra. 
Sistemes o elements de seguretat inherents o incorporats al sistema constructiu. 
Vehicles, maquines i mitjans auxiliars. 
Mitjans humans. 

3.- Organització general de la seguretat a l'obra: 
Prevenció dels riscs. 
Higiene i benestar del personal. 
Pla de circulació de l'obra. 
Els mitjans de protecció. 
Els serveis de prevenció. 

4.- Unitats constructives que composen l’obra: 
Moviments de terres.  
Fonaments i murs.              
Estructura de formigó.  
Ram de paleta.  
Cobertes. 
Paviments i enrajolats. 
Revestiments de parets. 
Fusteries.  
Instal·lacions. 
Pintures. 

5.- Avaluació inicial de riscos. 
6.- Plec de condicions.        

Disposicions legals d'aplicació 
Obligacions del contractista      
Prevenció de caigudes  
Prevenció d'incendis a l'obra.  
Instal·lació d’electricitat 

7.- Pressupost: 85.148,22 €. 
8.- Documentació gràfica. 
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Totes les empreses que participen en l’execució de l’obra se’ls hi demana la següent documentació, 
referent a l’empresa i treballadors que accedeixin a l’obra, i fins que no està comprovada i 
registrada no tenen autorització per iniciar les feines: 
 

- Comprovants de pagaments a la seguretat social. 
- Certificats TC2. 
- Autoritzacions d’ús de la maquinària. 
- Certificats de formació. 
- Registre d’entrega d’EPI. 
- Resolució apte/no apte de les revisions mediques. 
- Comprovant del pagament al servei de prevenció. 
- Comunicació d'obertura del centre de treball del subcontractista. 
- Fotocòpia del document d’identificació dels treballadors. 

 
Es pot considerar que l’estructura del PSS conté una descripció correcta de tots els punts. A nivell 
general l’obra no conté riscos que la diferenciïn especialment de qualsevol altra obra d’edificació 
amb més de tres plantes d’alçada. 
 
Sobretot en el PSS queden ben descrits els mitjans necessaris per a cadascuna de les activitats i 
els requeriments de la pròpia obra respecte al seu entorn. És una obra que se situa dins del nucli 
urbà però té uns accessos que no dificulten l’entrada vehicles i maquinària a l'obra. Tot això queda 
ben definit en el plànol d'implantació d’obra (IMATGE 4.3), tot i que a mesura que avancen els mesos 
pot anar variant segons les necessitats de l’obra. 
 
L’avaluació de riscos de cada activitat es complementa amb els EPI necessaris, els mitjans 
auxiliars, els equips de protecció col·lectiva i finalment les mesures preventives per adoptar en cada 
situació de l'obra. 
 
El pressupost forma part del PSS i són els documents originals que pertanyents a l’ESS. És 
important aclarir que la quantitat total està calculada en base a 18 mesos d’obra, que era la previsió 
inicial, però s’ha allargat en 8 mesos més, tal i com s’exposa als capítols 4 i 5. 
 
5.2. INFORMES DE SEGURETAT I SALUT: 
 
Aquest apartat exposa un exemple dels informes de seguretat i salut que es realitza mensualment 
per entregar a la Propietat, on es fa un recull dels aspectes destacats a la revisió del seguiment de 
seguretat de l’obra, recolzat per imatges que ajuden a la comprensió del text. A l’informe s’adjunta, 
també, un full de control documental i un d’altre de control d’accidents, en el qual s’exposen les 
dades dels accidents del mes, en el cas que hi hagi. 
 
A continuació es presenta una mostra de l’informe nº 4, realitzat el 7 de setembre de 2005.  Es pot 
observar que s’estan realitzant els pilots i iniciant els primers encepats, pertanyents al capítol de 
fonaments. Els punts destacats negativament durant la inspecció són els següents: 
 

- Disposar en la rampa de circulació de vehicles, la prohibició del pas de personal ja que per 
accedir a la zona d'obra ha d'utilitzar-se l'escala de bastida perfectament instal·lada en una 
de les cantonades. 

- Senyalitzar amb perill elèctric el quadre de la grua. 
- Per accedir al buit on s'ha instal·lat la grua, vigilar que les escales de mà que s'utilitzen 

ofereixin un accés segur. 
- A mesura que es vagin obrint rases disposar passarel·les perfectament recolzades sobre el 

terreny i amb l'ample adequat, per la qual cosa evitar disposar taulons. 
- Falta de manera visible la senyalització de l'extintor. 
- Quan sigui possible disposar un farmaciola en una de les casetes d'obra amb la deguda 

senyalització. 
 

IMATGE 5.1 INFORME DE SEGURETAT I SALUT  
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5.3. INCIDENTS DESTACABLES
 
Referent a persones físiques, d
accident amb treballadors implicats són
sense conseqüències i en cap dels casos existeix la necessitat d’hospitalització
 
Quant a incidents materials es poden destacar 
 

� Desperfectes en mobiliari urbà:
Propietat de l’industrial del movime
maniobra al c/ Góngora. La farola queda malmesa i posteriorment se soluciona el 
desperfecte. La mateixa setmana un camió que porta ferro corrugat elaborat, impacta amb 
una part del semàfor que està s
mes més tard es repeteix l’incident. També se soluciona els 

 
IMATGE 5.2 

 
� Vandalisme: a finals del gener de 2006 es

l’obra, per part de persones sense identificar. Gràcies a la vigilància d’obra contractada, 
l’incendi és detectat ràpidament i es pot controlar sense passar a majors.

� Desperfectes a vehicles:
bloc C1 i durant les feines s’esquitxen 
c/Almansa. S’avisa als propietaris i s’arreglen els desperfectes.

� Aldarulls: durant el maig de 2007, amb l’obra pràcticament finalitzada, es produeixen 
aldarulls al voltant dels edificis per part dels veïns
sobre la possibilitat
d’envair l’interior dels pisos per grups de gent descontrolada del barri o aliens a ell. L’objecte 
d’aquests aldarulls i protestes veïnals és la disconformitat amb l’adjudicació dels pisos 
sobrants, ja que algunes famílies entenien que 
vivenda de protecció oficial pel fet d’haver viscut al barri
Propietat mitjançant una carta, per evitar futures responsabilitats en desperfectes ocasionats 
per un conflicte aliè a la 
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INCIDENTS DESTACABLES : 

Referent a persones físiques, durant els 26 mesos d’obra no es produeix cap accident greu, tots els 
accident amb treballadors implicats són lleus, com per exemple talls i ferides superficials o cops 

onseqüències i en cap dels casos existeix la necessitat d’hospitalització

Quant a incidents materials es poden destacar 5 situacions: 

Desperfectes en mobiliari urbà: durant l’última setmana del maig de 2005 un camió, 
de l’industrial del moviment de terres, impacta lleument amb una farola al fer una 

maniobra al c/ Góngora. La farola queda malmesa i posteriorment se soluciona el 
La mateixa setmana un camió que porta ferro corrugat elaborat, impacta amb 

una part del semàfor que està situat a prop de l’entrada i sortida de vehicles a l’obra i un 
mes més tard es repeteix l’incident. També se soluciona els desperfectes

IMATGE 5.2 DESPERFECTES A FAROLA I SEMÀFOR DEL c/GÓNGORA

a finals del gener de 2006 es produeix un incendi a la caseta menjador de 
l’obra, per part de persones sense identificar. Gràcies a la vigilància d’obra contractada, 
l’incendi és detectat ràpidament i es pot controlar sense passar a majors.

 
IMATGE 5.4 CASETA MENJADOR CREMADA 

 

erfectes a vehicles: els últims dies de l’abril de 2006 es formigona la segona planta del 
bloc C1 i durant les feines s’esquitxen a una sèrie de cotxes que estaven aparcats al 

Almansa. S’avisa als propietaris i s’arreglen els desperfectes. 
 

rant el maig de 2007, amb l’obra pràcticament finalitzada, es produeixen 
aldarulls al voltant dels edificis per part dels veïns, fins i tot es reben advertències 
sobre la possibilitat que durant els caps de setmana augmentin, inclús amb amenaces 

envair l’interior dels pisos per grups de gent descontrolada del barri o aliens a ell. L’objecte 
d’aquests aldarulls i protestes veïnals és la disconformitat amb l’adjudicació dels pisos 
sobrants, ja que algunes famílies entenien que gaudien de tot 

de protecció oficial pel fet d’haver viscut al barri. S’informa de la situació a la 
mitjançant una carta, per evitar futures responsabilitats en desperfectes ocasionats 

per un conflicte aliè a la Constructora (veure annex N). 

                                                                                                                                                    

urant els 26 mesos d’obra no es produeix cap accident greu, tots els 
lleus, com per exemple talls i ferides superficials o cops 

onseqüències i en cap dels casos existeix la necessitat d’hospitalització. 

durant l’última setmana del maig de 2005 un camió, 
nt de terres, impacta lleument amb una farola al fer una 

maniobra al c/ Góngora. La farola queda malmesa i posteriorment se soluciona el 
La mateixa setmana un camió que porta ferro corrugat elaborat, impacta amb 

ituat a prop de l’entrada i sortida de vehicles a l’obra i un 
desperfectes. (veure annex M) 

c/GÓNGORA 

produeix un incendi a la caseta menjador de 
l’obra, per part de persones sense identificar. Gràcies a la vigilància d’obra contractada, 
l’incendi és detectat ràpidament i es pot controlar sense passar a majors. 

els últims dies de l’abril de 2006 es formigona la segona planta del 
txes que estaven aparcats al 
 

rant el maig de 2007, amb l’obra pràcticament finalitzada, es produeixen 
ins i tot es reben advertències verbals 

augmentin, inclús amb amenaces 
envair l’interior dels pisos per grups de gent descontrolada del barri o aliens a ell. L’objecte 

d’aquests aldarulls i protestes veïnals és la disconformitat amb l’adjudicació dels pisos 
tot el dret a quedar-se amb una 

S’informa de la situació a la 
mitjançant una carta, per evitar futures responsabilitats en desperfectes ocasionats 

� Desperfectes a edifici confrontant:
l’edifici amb ajuda d'una plataforma elevadora, en el passatge sit
S/N, es realitza
la màquina a l'edifici veí trencant unes plaques de la façana ventilada
la col·locació de 4 plaques de fibrociment tipus

 
La Constructora té un protocol d’actuació en cas d’eme
les possibles situacions 
de trencament dels serveis, abocat al sòl o incendis d’obra 

 
5.4. CONCLUSIONS:
 
Les condicions de segure
perill la 
constant. 
obra. És per això necessari que la conscienciació i la formació dels treballadors sigui primordial per
aplicar tot el prescrit en un 
 
El seguiment de la seguretat en aquesta obra no ha presentat grans complicacions ni tamp
produït 
que durant l’execució de l’obra els operaris tenien tots i cadascun
individual corresponents, encara que en algunes tasques, era el mate
posar-se la mesura de protecció individual.
 
S’ha pogut observar que en aquesta obra 
Riscos 
individuals. 
imposades per l’encarregat, són més fàcils d’identificar i a la vegada més fàcil de controlar.
 
El que es pot treure en clar d'un seguiment d'aquest tipus é
hi ha un manteniment periòdic de l'ordre en obra i dels elements de seguretat, no amb una sola 
persona, sinó amb tots els treballadors implicats.
 
Les tasques que generen gran paperassa i burocràc
potser s’
documentació específica de cada empresa, perquè 
comprovacions de documents
 
Per acabar
seva pròpia seguretat a l'obra
quan se
temps de baixes contractacions es posa cada vegada menys en pràctica.
més recordar
en invulnerable
fórmula per eliminar
operaris no
 

                                                                                                                             

Desperfectes a edifici confrontant: mentre es realitzaven treballs de neteja a una façana de 
l’edifici amb ajuda d'una plataforma elevadora, en el passatge sit
S/N, es realitza una maniobra d'estacionament i degut a
la màquina a l'edifici veí trencant unes plaques de la façana ventilada
la col·locació de 4 plaques de fibrociment tipus

La Constructora té un protocol d’actuació en cas d’eme
les possibles situacions d’emergència (veure annex 
de trencament dels serveis, abocat al sòl o incendis d’obra 

CONCLUSIONS: 

Les condicions de seguretat i salut a les obres és un dels punts més 
a integritat dels treballadors i alhora és una apartat que necessita una revisió 

constant. El fet de tenir el millor PSS i el més complet no evita tenir contrat
obra. És per això necessari que la conscienciació i la formació dels treballadors sigui primordial per
aplicar tot el prescrit en un PSS.  

El seguiment de la seguretat en aquesta obra no ha presentat grans complicacions ni tamp
 cap contratemps important que hagi afectat directament a persones

que durant l’execució de l’obra els operaris tenien tots i cadascun
individual corresponents, encara que en algunes tasques, era el mate

se la mesura de protecció individual.  

pogut observar que en aquesta obra es compleix un dels principis bà
 Laborals que consisteix en avançar-se a les mesures de protecció col·lectiva dava

individuals. Ja que aquestes estan a les mans de cada operari, en canvi les col·lectives 
imposades per l’encarregat, són més fàcils d’identificar i a la vegada més fàcil de controlar.

El que es pot treure en clar d'un seguiment d'aquest tipus é
hi ha un manteniment periòdic de l'ordre en obra i dels elements de seguretat, no amb una sola 
persona, sinó amb tots els treballadors implicats. 

es tasques que generen gran paperassa i burocràc
potser s’haurien de tractar d’altra manera i intentar agilit
documentació específica de cada empresa, perquè 
comprovacions de documents que són reiteratives, 

Per acabar vull comentar que lamentablement encara hi ha professionals que no s'impliqu
seva pròpia seguretat a l'obra ni en la dels altres; e

e’ls hi toca la butxaca mitjançant la imposició
temps de baixes contractacions es posa cada vegada menys en pràctica.

s recordar als treballadors que els equips de protecció individual i col·lectius no 
invulnerables, però redueix les conseqüències de l’accident

fórmula per eliminar-los totalment; i d’altra banda, remarcar que l
operaris no s’ha de veure com una despesa, sinó com una inversió.

 

                                                                                                                                                                                             

mentre es realitzaven treballs de neteja a una façana de 
l’edifici amb ajuda d'una plataforma elevadora, en el passatge situat al carrer Luz Casanova 

una maniobra d'estacionament i degut a un error humà es va impactar amb 
la màquina a l'edifici veí trencant unes plaques de la façana ventilada. Es repara mitjançant 
la col·locació de 4 plaques de fibrociment tipus Naturvex.  (veure annex O).   

La Constructora té un protocol d’actuació en cas d’emergències, ja que prèviament s’han avaluat 
(veure annex P). Aquest protocol d’actuació és per a casos 

de trencament dels serveis, abocat al sòl o incendis d’obra (veure annex Q). 

s un dels punts més importants, degut a que corre 
s una apartat que necessita una revisió i un control 

PSS i el més complet no evita tenir contratemps i accidents en 
obra. És per això necessari que la conscienciació i la formació dels treballadors sigui primordial per

El seguiment de la seguretat en aquesta obra no ha presentat grans complicacions ni tampoc 
que hagi afectat directament a persones. S’ha pogut observar 

que durant l’execució de l’obra els operaris tenien tots i cadascun dels equips de protecció 
individual corresponents, encara que en algunes tasques, era el mateix operari qui decidia no 

es compleix un dels principis bàsics de la Prevenció de 
se a les mesures de protecció col·lectiva davant les 

estan a les mans de cada operari, en canvi les col·lectives 
imposades per l’encarregat, són més fàcils d’identificar i a la vegada més fàcil de controlar. 

El que es pot treure en clar d'un seguiment d'aquest tipus és que es poden obtenir bons resultats si 
hi ha un manteniment periòdic de l'ordre en obra i dels elements de seguretat, no amb una sola 

es tasques que generen gran paperassa i burocràcia abans de l’entrada d’una empresa a l’o
altra manera i intentar agilitzar-les i/o centralitzar-les en algun tipus de 

documentació específica de cada empresa, perquè en ocasions es perd molt de temps en 
encara que necessàries. 

lamentablement encara hi ha professionals que no s'impliquen en la 
; en la gran part d’aquest casos només reaccionen

mitjançant la imposició d’una sanció econòmica, fet que en aquests 
temps de baixes contractacions es posa cada vegada menys en pràctica. D’una banda, no està de 

que els equips de protecció individual i col·lectius no els converteix
les conseqüències de l’accident, que per desgràcia no existeix cap 

; i d’altra banda, remarcar que la protecció i seguretat dels 
ó com una inversió. 
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mentre es realitzaven treballs de neteja a una façana de 
uat al carrer Luz Casanova 

ror humà es va impactar amb 
. Es repara mitjançant 

rgències, ja que prèviament s’han avaluat 
. Aquest protocol d’actuació és per a casos 

importants, degut a que corre 
i un control 

emps i accidents en 
obra. És per això necessari que la conscienciació i la formació dels treballadors sigui primordial per 

oc s’ha 
observar 

dels equips de protecció 
qui decidia no 

sics de la Prevenció de 
nt les 

estan a les mans de cada operari, en canvi les col·lectives són 

s que es poden obtenir bons resultats si 
hi ha un manteniment periòdic de l'ordre en obra i dels elements de seguretat, no amb una sola 

obra, 
algun tipus de 

temps en 

en en la 
n la gran part d’aquest casos només reaccionen 

una sanció econòmica, fet que en aquests 
una banda, no està de 

converteixen 
, que per desgràcia no existeix cap 

a protecció i seguretat dels 
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6. CONTROL ECONÒMIC: 
 
6.1. INTRODUCCIÓ: 
 
Per iniciar el capítol és important recordar els antecedents de l’obra, ja comentats a l’apartat 
introductori del segon capítol i que a continuació es fa un resum: 
 
“L’obra surt a concurs públic, la Constructora presenta una baixa econòmica del 5,57%, d’un 
pressupost de 4.342.559,22 € (PEM) i surt adjudicatària a finals de novembre de 2004, amb una 
previsió d’inici d’obra per l’abril de 2005.  
 
Després de l’adjudicació, l’Arquitecte renuncia a l’obra i un mes després se signa el contracte amb 
la Propietat on ja hi figura el nou Arquitecte. Aquest assumeix la direcció d’obra des de l’inici i té 
l’encàrrec d’anar refent el projecte inicial amb la major celeritat possible, ja que no arriba als 
requisits mínims i l’obra comença en tres mesos vista. 
 
El pressupost adjudicat fa referència al projecte inicial, però els canvis que presumiblement s’aniran 
realitzant faran que es vagi generant un pressupost modificat, amb les seves corresponents 
variacions en amidaments i preus contradictoris. La Propietat i la DF reconeixen la dificultat que 
suposa per a la Constructora tenir la inseguretat de realitzar una obra amb un projecte que no 
s’ajusta al pressupost adjudicat, per aquest motiu es comprometen verbalment i de bona fe a no 
posar traves importants en l’aprovació dels amidaments excessius i els preus contradictoris que 
apareixeran amb tota seguretat.” 
 
Al llarg d’aquest seguiment d’obra potser l’apartat més complicat ha estat l’econòmic, que en 
general acostuma a ser-ho en totes les obres. Fent un anàlisi en termes econòmics, el pressupost 
de licitació i l’adjudicació que s’obté són bons en general, el problema és que el projecte es 
modificarà notablement i fins el tancament d’obra existirà una incertesa constant, malgrat el 
compromís verbal adquirit amb la Propietat i la DF. 
 
El compromís adquirit està present perquè s’acaben acceptant 28 preus contradictoris i 217.083,83 
€ (PEM) en amidaments addicionals, però també s’ha de reconèixer que sense compromís hagués 
estat molt complicat negar-se a acceptar, totes les modificacions i complementacions de projecte 
són molt evidents. 
 
 
Als apartats següents es representen i comenten les dades amb xifres, en base al pressupost, als 
costos directe i indirectes i el tancament final d’obra.   
 
6.2. PRESSUPOST: 
 
L’apartat es divideix en tres pressupostos on les xifres fan referència al PEM i al PEC. Es recorda 
que el PEM és el pressupost d’execució material i el PEC és el PEM més el benefici industrial (6%) 
les despeses generals (13%), la baixa d’adjudicació (5,57%) i l’IVA (7%), aplicant els percentatges 
en l’ordre descrit. D’altra banda també estan els Honoraris de la direcció facultativa, amb el 16 % 
d’IVA: 
 

- Pressupost Inicial, de licitació, puja a un total de 4.342.559,22 € (PEM) i 5.221.394,15 € 
(PEC). 

- Pressupost Modificat, que inclou 678.487,74 € (PEC) de preus contradictoris (veure annex 
R) i puja un total de 4.906.847,82 € (PEM) i 5.899.881,89 € (PEC). 

- Liquidació de final d’obra (veure annex R), en la qual s’afegeixen 261.016,65 € (PEC) al 
Pressupost Modificat referents als augments d’amidaments, fent un muntant de 
5.123.931,65 € (PEM) i 6.160.898,54 € (PEC). 

- Honoraris de la direcció facultativa, que sumant les parts referides al pressupost inicial 
(113.413,13 €), el modificat (28.816,94 €) i la liquidació (15.663,99 €) puja a 157.894,06 € i 
183.157,11 € (amb el 16 % d’IVA). 

 
� Pressupost Inicial : 

 
IMATGE 6.1 RESUM DEL PRESSUPOST INICIAL  
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� Resum per capítols del Pressupost Modificat i la Li quidació:  
 

 

IMATGE 6.2 RESUM PER CAPÍTOLS DEL PRESSUPOST MODIFICAT I LA LIQUIDACIÓ 

 

� Quadre resum de Pressupost Inicial, Modificat i Liq uidació: 
 

IMATGE 6.3 QUADRE RESUM  
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6.3. COSTOS DIRECTES I INDIRECTES: 
 
Al llarg de l’apartat s’analitzen i es desglossen els costos directes i indirectes. L’anàlisi econòmic es 
presenta de la següent manera: 
 

- Costos directes: Empreses subcontractades, Maquinària de lloguer, Matèries primes i Altres 
despeses. 

 
- Costos indirectes: Mà d’obra indirecta, Maquinària indirecta, Instal·lacions generals, 

Despeses vàries, Altres costos indirectes i una Previsió de despeses generals. 
 

� Empreses subcontractades:  
 
La següent imatge representa la facturació total a origen de cada una de les empreses 
subcontractades durant la totalitat de l’obra, a data de desembre de 2007. Es pot observar que el 
total a origen representa un 59,81% de l’obra executada, que són 3.685.138,01 €, amb l’IVA 
corresponent inclòs. 

IMATGE 6.4 SUBCONTRACTACIONS D’OBRA 

� Maquinària de lloguer: 
 
La següent imatge representa la facturació a origen de tota la maquinària llogada durant l’obra, a 
data de desembre de 2007. S’observa que el total a origen és de 167.456,74 €, amb l’IVA 
corresponent inclòs, representant un 2,72% de l’obra executada. 

 
IMATGE 6.5 MAQUINÀRIA LLOGADA 

 
� Materials: 

 
A continuació es pot veure una imatge amb un exemple de les fitxes que es realitzen per portar el 
control de cada material utilitzat a l’obra i facturat per la Constructora, ja que els demés materials 
formen part de les factures d’empreses subcontractades. 

 
IMATGE 6.6 FICHA DE MATÈRIES PRIMES  

M3 247,00 0,00 56,50 0,00

15/05/2006 31673326 CEMEX 2,00 2,00 56,50 113,00

16/05/2006 31673407 CEMEX 4,00 6,00 56,50 226,00

17/05/2006 31673484 CEMEX 2,00 8,00 56,50 113,00

18/05/2006 31673554 CEMEX 6,00 14,00 56,50 339,00

18/05/2006 31673555 CEMEX 10,00 24,00 56,50 565,00

18/05/2006 31673562 CEMEX 8,00 32,00 56,50 452,00

18/05/2006 31673573 CEMEX 10,00 42,00 56,50 565,00

23/05/2006 31673797 CEMEX 4,00 46,00 56,50 226,00

24/05/2006 31673889 CEMEX 3,00 49,00 56,50 169,50

26/05/2006 31674009 CEMEX 6,00 55,00 56,50 339,00

26/05/2006 31674010 CEMEX 8,00 63,00 56,50 452,00

26/05/2006 31674011 CEMEX 6,00 69,00 56,50 339,00

26/05/2006 31674012 CEMEX 6,00 75,00 56,50 339,00

26/05/2006 31674013 CEMEX 6,00 81,00 56,50 339,00

26/05/2006 31674014 CEMEX 6,00 87,00 56,50 339,00

26/05/2006 31674020 CEMEX 6,00 93,00 56,50 339,00

26/05/2006 31674021 CEMEX 6,00 99,00 56,50 339,00

26/05/2006 31674025 CEMEX 8,00 107,00 56,50 452,00

26/05/2006 31674026 CEMEX 6,00 113,00 56,50 339,00

26/05/2006 31674038 CEMEX 4,00 117,00 56,50 226,00

29/05/2006 31674125 CEMEX 4,00 121,00 56,50 226,00

29/05/2006 31674137 CEMEX 2,00 123,00 56,50 113,00

30/05/2006 31674248 CEMEX 5,00 128,00 56,50 282,50

30/05/2006 31674271 CEMEX 2,00 130,00 56,50 113,00

MAYO 130,00 0,00 56,50 0,00

06/06/2006 31674637 CEMEX 7,00 7,00 56,50 395,50

07/06/2006 31674729 CEMEX 2,00 9,00 56,50 113,00

13/06/2006 31675029 CEMEX 6,00 15,00 56,50 339,00

16/06/2006 31675195 CEMEX 3,00 18,00 56,50 169,50

20/06/2006 31675455 CEMEX 5,00 23,00 56,50 282,50

22/06/2006 31675632 CEMEX 4,00 27,00 56,50 226,00

28/06/2006 31675895 CEMEX 3,50 30,50 56,50 197,75

28/06/2006 31675912 CEMEX 3,50 34,00 56,50 197,75

JUNIO 34,00 0,00 56,50 0,00

LOSAS BADALOT

C-2 ESCALERAS

FOSO DE ASCENSOR

LOSA BADALOTS

VARIOS

C-1 ESCALERAS

C-1 ESCALERAS

C-1 ESCALERAS

C-2 FOSO ASCENSOR

C-1 ESCALERAS

C-1 IZQ FORJADO PL. CUBIERTA

C-1 IZQ FORJADO PL. CUBIERTA

C-1 IZQ FORJADO PL. CUBIERTA

C-1 IZQ FORJADO PL. CUBIERTA

C-2 ESCALERAS

C-2 ESCALERAS

C-1 IZQ FORJADO PL. CUBIERTA

C-1 IZQ FORJADO PL. CUBIERTA

C-1 IZQ FORJADO PL. CUBIERTA

C-1 IZQ FORJADO PL. CUBIERTA

C-1 IZQ FORJADO PL. CUBIERTA

C-1 IZQ FORJADO PL. CUBIERTA

C-1 DERECHA FORJADO PL. CUBIERTA

C-1 DERECHA FORJADO PL. CUBIERTA

C-1 DERECHA FORJADO PL. CUBIERTA

C2- ESCALERA PARKING

LOSA DEL SILO

C-1 IZQ FORJADO PL. CUBIERTA

Importe 
Entrada

Zonas

C-1 IZQ PILARES PL. CUBIERTA

C-2 ESCALERAS

C-2 ESCALERAS

C1 DERECHA PL CUBIERTA

Importe en el Mes

HORMIGON  HA-30/B/12/IIa (2)

Fecha
Número 
Albaran

Proveedor Entrada Salida Existencia Precio Unitario

FICHA DE MATERIAS PRIMAS
CONCEPTO TIPO UD

Entradas a 
Origen

Existencias en 
el Mes

Precio Medio 
Ponderado
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El següent quadre és el resum de totes les matèries primes, on s’expressen les existències en obra, 
el consum que s’ha realitzat i l’import que suposa; tot plegat representat mensualment i a origen. 
Tal i com es pot observar a la suma total, les matèries primes suposen 583.383,87 € sense l’IVA 
inclòs, representant un 9,47% de l’obra executada. 

 
IMATGE 6.7 EXISTÈNCIA DE MATÈRIES PRIMES 

� Altres despeses directes:  
 
Els quadres següents reflecteixen el desglossament de les partides de Medis Auxiliars i Mà d’Obra 
Directa, que pertanyen als costos directes. El percentatge és referent a l’obra executada.   

 
IMATGE 6.8 DESGLOSSAMENT DELS MEDIS AUXILIARS I LA MÀ D’OBRA DIRECTA 

 
En els costos directes també cal afegir la repercussió dels Transports, els Elements de Consum i la 
Maquinària Pròpia, que directament s’aplica un percentatge depenent de les característiques de 
l’obra; 0,02, 0,65 i 0,31% respectivament. Aquestes 5 partides de l’apartat es reflecteixen amb un 
muntant de 243.986,88 € del total dels costos directes i representen un 3,96% de l’obra executada. 
 

� Costos indirectes: 
 
Els costos indirectes es divideixen en 5 partides més la Previsió de Despeses Generals. En un 
principi es calcula per a 18 mesos però finalment l’obra té una duració de 27, fet que provoca 
l’adequació a la realitat. Les partides es desglossen a continuació: 

 

 
 

IMATGE 6.9 DESGLOSSAMENT DE LA MÀ D’OBRA INDIRECTA, LA MAQUINARIA INDIRECTE I LES INSTAL·LACIONS GENERALS  

CONCEPTE MESOS UTS COST/MES 0,34% 20.790,00 €

VEHICLES 27 1 300,00 8.100,00 €

CONSUM VEHICLES 27 1 80,00 2.160,00 €

PEATGES 27 0 0,00 0,00 €

APARELLS TOPOGRAFICS 27 0,1 300,00 810,00 €

ORDINADORS 27 3 120,00 9.720,00 €

CONCEPTE MESOS UTS COST/MES 0,59% 36.045,00 €

IMATGE EMPRESA 27 0,15 600,00 2.430,00 €

CASETES 27 4 150,00 16.200,00 €

OFICINA OBRA 17 1 300,00 5.100,00 €

PRIMERA INSTAL·LACIÓ 1 1 3.000,00 3.000,00 €

TANCA D'OBRA 27 1 165,00 4.455,00 €

MOBILIARI 27 1 30,00 810,00 €

MATERIAL D'OFICINA 27 1 150,00 4.050,00 €

MAQUINÀRIA INDIRECTA

INSTAL·LACIONS GENERALS

FECHA :

OBRA :

MEDICION
UDS.

PRECIO MEDIO 
PONDERADO

CONSUMIDO
IMPORTE

ML ZÓCALO TERRAZO 40 X 7 X 1,5 REF. 895 0,00 0,00 € 6.115,20 15.288,00 € 2.208,00 2,50 € 5.520,00 € 3.907,20

UD VIDRES 0,00 0,00 € 2,00 90,60 € 0,00 45,30 € 0,00 € 2,00

UD TRANSPORTES VARIOS 0,00 0,00 € 3,00 105,00 € 0,00 35,00 € 0,00 € 3,00

UD TRANSPORTE MAROBEL 0,00 0,00 € 8,00 312,00 € 0,00 39,00 € 0,00 € 8,00

UD TRANSPORTE MACOPOL 0,00 0,00 € 135,00 1.316,00 € 0,00 9,75 € 0,00 € 135,00

UD TRANSPORTE J.CAMPMANY 0,00 0,00 € 40.804,00 1.321,96 € 0,00 0,03 € 0,00 € 40.804,00

UD TRANSPORTE CERAMICA XERCAVINS 0,00 0,00 € 6,00 476,00 € 0,00 79,33 € 0,00 € 6,00

UD TRANSPORT PLAKABETON 0,00 0,00 € 1,00 26,52 € 0,00 26,52 € 0,00 € 1,00

UD TOCHANA 0,00 0,00 € 6.428,00 1.358,91 € 0,00 0,210 € 0,00 € 6.428,00

UD TAPA-MARCO HIDRAULICA 300X300 0,00 0,00 € 7,00 47,25 € 0,00 6,75 € 0,00 € 7,00

M2 T.MICRO. DESB 40 X 40 REF 895 0,00 0,00 € 4.538,88 32.679,93 € 0,00 7,20 € 0,00 € 4.538,88

M2 T.MICRO. DESB 40 X 40 REF 847 0,00 0,00 € 455,04 3.276,29 € 0,00 7,20 € 0,00 € 455,04

UD SUPERTOCHANA 7 1.000,00 373,00 € 7.424,00 2.769,15 € 6.424,00 0,37 € 2.376,88 € 0,00

UD SUPERMAHÓN 0,00 0,00 € 1.936,00 745,36 € 352,00 0,39 € 137,28 € 1.584,00

UD SUPERBISEL 0,00 0,00 € 2.812,00 2.030,26 € 0,00 0,72 € 0,00 € 2.812,00

SC SIKA FLEX FAÇADE BLANCO 120,00 749,70 € 220,00 1.374,45 € 100,00 6,25 € 625,00 € 0,00

UD REJA MARCO IMPU 35 840X350X4 0,00 0,00 € 3,00 69,60 € 0,00 23,20 € 0,00 € 3,00

UD REIXETA PLASTIC 0,00 0,00 € 150,00 318,00 € 0,00 2,12 € 0,00 € 150,00

UD REA DIAMETRO 16 MM 0,00 0,00 € 18,00 137,70 € 0,00 7,65 € 0,00 € 18,00

UD RASILLA DE 2ª PAYA 0,00 0,00 € 28.800,00 2.505,60 € 0,00 0,09 € 0,00 € 28.800,00

UD RASILLA DE 1ª CALAF 14X28 24.000,00 3.240,00 € 33.120,00 4.471,20 € 8.720,00 0,14 € 1.220,80 € 400,00

UD PUERTA CORTAFUEGO CATALONIA CERAMICA 0,00 0,00 € 100,00 4.502,90 € 0,00 45,03 € 0,00 € 100,00

UD PORTLAND SACO 35 KG 0,00 0,00 € 42,00 141,12 € 0,00 3,36 € 0,00 € 42,00

UD PEQUEÑOS MATERIALES 0,00 0,00 € 803,62 803,62 € 803,62 1,00 € 803,62 € 0,00

UD PASAMANOS 27,4*19,2 0,00 0,00 € 342,00 560,20 € 342,00 1,64 € 560,88 € 0,00

UD PASADOR TITAN G-20 -O UNIDIRECCIONAL (PLAKABETON) 0,00 0,00 € 427,00 14.133,70 € 0,00 33,10 € 0,00 € 427,00

UD PASADOR TITAN G-20 -0 BIDIRECCIONAL(PLAKABETON) 0,00 0,00 € 492,00 16.964,16 € 0,00 34,48 € 0,00 € 492,00

SC MORTESEC  M-80 280,00 294,00 € 448,00 470,40 € 0,00 1,05 € 0,00 € 168,00

SC MORTERSO M-7,5   (SC) 0,00 0,00 € 616,00 585,20 € 616,00 0,95 € 585,20 € 0,00

UD MOLDURA BL 2,5 ML PATACO 0,00 0,00 € 250,00 205,00 € 0,00 0,82 € 0,00 € 250,00

M2 Malla 5  200x200x2200x6000  (sidercat) 0,00 0,00 € 8.408,40 6.390,38 € 0,00 0,76 € 0,00 € 8.408,40

M2 Malla 5   150x150x2200x6000 (sidercat) 0,00 0,00 € 7.392,00 8.057,28 € 0,00 1,09 € 0,00 € 7.392,00

m2 Malla 5   150x150x2200x6000 (sidercat) 0,00 0,00 € 3.168,00 2.946,24 € 0,00 0,93 € 0,00 € 3.168,00

TM M-7,5 0,00 0,00 € 290,94 10.405,23 € 10,00 35,76 € 357,60 € 280,94

TM M-5 M-40-B (PREBESEC) 10,00 344,00 € 218,00 7.499,20 € 18,80 34,40 € 646,72 € 189,20

TM M-5 CAL 0,00 0,00 € 259,00 9.065,00 € 0,00 35,00 € 0,00 € 259,00

UD LLINDA CERAMICA (XERCAVINS) 0,00 0,00 € 10,00 160,40 € 0,00 16,04 € 0,00 € 10,00

UD LLENADOS SACOS MAROBEL 0,00 0,00 € 174,00 522,00 € 0,00 3,00 € 0,00 € 174,00

M IRTA PERLA ZOCALO  8*25 62,25 186,75 € 62,25 186,75 € 0,00 3,00 € 0,00 € 0,00

M2 IRTA PERLA 25X25 1ª. GRES CATALONIA 90,00 509,40 € 150,00 849,00 € 60,00 5,66 € 339,60 € 0,00

M3 HORMIGON HM-20-P-20-I BOMBEABLE 0,00 0,00 € 6,00 289,80 € 0,00 48,30 € 0,00 € 6,00

M3 HORMIGÓN HA-30/B/20/Iia 0,00 0,00 € 10,00 547,00 € 0,00 54,70 € 0,00 € 10,00

M3 HORMIGON  M-D-50 0,00 0,00 € 84,00 3.007,20 € 0,00 35,80 € 0,00 € 84,00

M3 HORMIGON  HM-20/B/20/I 0,00 0,00 € 312,00 14.913,60 € 0,00 47,80 € 0,00 € 312,00

M3 HORMIGON  HM-20/B/20/     (SIN ADITIVOS) 0,00 0,00 € 67,00 3.236,10 € 0,00 48,30 € 0,00 € 67,00

M3 HORMIGON  HA-30/B/20/IIIa 0,00 0,00 € 493,50 28.474,95 € 0,00 57,70 € 0,00 € 493,50

M3 HORMIGON  HA-30/B/12/IIa (2) 0,00 0,00 € 247,00 13.955,50 € 0,00 56,50 € 0,00 € 247,00

M3 HORMIGON  HA-30/B/12/IIa 0,00 0,00 € 1.144,00 64.636,00 € 0,00 56,50 € 0,00 € 1.144,00

M3 HORMIGON  HA-30/B/12/I 0,00 0,00 € 1.066,50 58.657,50 € 0,00 48,30 € 0,00 € 1.066,50

M3 HORMIGON  HA-30/B/12/ 0,00 0,00 € 18,00 990,00 € 0,00 55,00 € 0,00 € 18,00

M3 HORMIGON  HA-25-B-20-IIIa 0,00 0,00 € 3,00 162,00 € 0,00 54,00 € 0,00 € 3,00

M3 HORMIGON  HA-25-B-20-IIa 0,00 0,00 € 159,00 8.109,00 € 0,00 51,00 € 0,00 € 159,00

M3 HORMIGON  HA-25/F/20/Iia  (2) 0,00 0,00 € 390,00 20.943,00 € 0,00 53,70 € 0,00 € 390,00

M3 HORMIGON  HA-25/F/20/Iia 0,00 0,00 € 805,50 43.255,35 € 0,00 53,70 € 0,00 € 805,50

M3 HORMIGON  HA/30/B/12/IIIa bombeable 0,00 0,00 € 30,00 1.785,00 € 0,00 59,50 € 0,00 € 30,00

UD GERO 10 0,00 0,00 € 56.340,00 12.068,95 € 4.614,00 0,21 € 968,94 € 51.726,00

SC FORMIGO SEC 25 KG 0,00 0,00 € 407,00 882,29 € 168,00 2,17 € 364,56 € 239,00

SA FIXCOLOR 0 BLANCO 0/4 25 KG 0,00 0,00 € 86,00 720,53 € 0,00 8,38 € 0,00 € 86,00

SA FIXACER ESPECIAL YESO BLANCO 25 KG 0,00 0,00 € 392,00 1.813,00 € 30,00 4,63 € 138,90 € 362,00

UD ELECTRODOMÉSTICOS - BALAY 0,00 0,00 € 3,00 222,98 € 0,00 74,33 € 0,00 € 3,00

UD DISCO TITAN OVAL  PLAKABETON 0,00 0,00 € 195,00 327,60 € 0,00 1,68 € 0,00 € 195,00

UD DISCO TITAN CIRCULAR 0,00 0,00 € 170,00 221,00 € 0,00 1,30 € 0,00 € 170,00

UD DINTEL CERAMICO 21,5 X 120 CM 0,00 0,00 € 40,00 371,60 € 0,00 9,29 € 0,00 € 40,00

UD CONDUCTE DE VENTILACIO (CERAMICA XERCAVINS) 0,00 0,00 € 853,00 1.366,60 € 0,00 1,60 € 0,00 € 853,00

UD CENIA TALADROS (SIN ESCOTE) 0,00 0,00 € 2.442,00 976,80 € 0,00 0,40 € 0,00 € 2.442,00

M CENIA REPISAS *PULIDO 30,00 622,80 € 37,05 769,16 € 7,05 20,76 € 146,36 € 0,00

M2 CENIA 60X40X0,03 PULIDO Y BISELADO 0,00 0,00 € 211,44 8.161,58 € 0,00 38,60 € 0,00 € 211,44

M CENIA  C/C PULIDO 0,00 0,00 € 50,00 130,00 € 0,00 2,60 € 0,00 € 50,00

TN CEM II/B-P 32,5 N UNE-EN 197-1 GRIS ENV. 35 KG 0,00 0,00 € 42,63 3.586,89 € 0,00 84,14 € 0,00 € 42,63

UD CASETON 70X25X23 0,00 0,00 € 21.832,00 18.338,88 € 0,00 0,84 € 0,00 € 21.832,00

UD CANAL (aco) 0,00 0,00 € 50,00 2.600,00 € 0,00 52,00 € 0,00 € 50,00

UD BUZONES  1016 4/5 75,00 1.012,50 € 75,00 1.012,50 € 0,00 13,50 € 0,00 € 0,00

KG BORADA REF. 895 0,00 0,00 € 5.950,00 3.689,00 € 0,00 0,62 € 0,00 € 5.950,00

KG BORADA REF. 847 0,00 0,00 € 1.025,00 635,50 € 0,00 0,62 € 0,00 € 1.025,00

M2 BLANCO MATE 20 X 20 0,00 0,00 € 1.824,00 6.748,80 € 0,00 3,70 € 0,00 € 1.824,00

UD BANDA 200X20 (NEOPRENO)MECANOGUMBA 0,00 0,00 € 504,00 504,00 € 0,00 1,00 € 0,00 € 504,00

UD BALAY HORNO COMBINABLE CONVENC. 0,00 0,00 € 57,00 6.588,63 € 30,00 115,59 € 3.467,70 € 27,00

UD BALAY CAMPANA HORIZONTAL 0,00 0,00 € 57,00 2.131,23 € 30,00 37,39 € 1.121,70 € 27,00

UD BALAY  PLACA 4 GAS INOX 0,00 0,00 € 57,00 3.990,00 € 41,00 70,00 € 2.870,00 € 16,00

UD ASPIRADOR RODO 27,00 762,75 € 56,00 1.582,00 € 29,00 28,25 € 819,25 € 0,00

UD ARQUETAS 0,00 0,00 € 14,00 533,70 € 0,00 38,12 € 0,00 € 14,00

TM ARENA SECA (MAROBEL) 9,60 140,16 € 209,74 3.062,20 € 0,00 14,60 € 0,00 € 200,14

UD ANCLAJES INOXMARK 720,00 360,00 € 3.600,00 1.800,00 € 80,00 0,50 € 40,00 € 2.800,00

UD AISLAMIENTO E.T - DIATERM FOC 0,00 0,00 € 58,80 404,20 € 0,00 6,87 € 0,00 € 58,80

UD ADOQUIN KLINKER ROJO 20*10*5 5.700,00 1.823,94 € 11.875,00 3.799,88 € 6.175,00 0,32 € 1.976,00 € 0,00

UD · DESCARGA CATALONIA CERAMICA 0,00 0,00 € 1,00 39,60 € 0,00 39,60 € 0,00 € 1,00

UD .VARIS JORDA TORRENTS 0,00 0,00 € 185,72 214,52 € 0,00 1,16 € 0,00 € 185,72

UD .VARIOS SUBEROLITA 0,00 0,00 € 2.405,00 606,00 € 0,00 0,25 € 0,00 € 2.405,00

UD .VARIOS MAUSA 0,00 0,00 € 2.628,62 3.662,78 € 0,00 1,39 € 0,00 € 2.628,62

UD .VARIOS ELECTRO STOCKS 0,00 0,00 € 897,68 897,68 € 0,00 1,00 € 0,00 € 897,68

UD .VARIOS  SIKA 0,00 0,00 € 2.358,72 2.358,72 € 0,00 1,00 € 0,00 € 2.358,72

UD .VARIOS  MACOPOL 0,00 0,00 € 2.469,16 3.708,14 € 0,00 1,50 € 0,00 € 2.469,16

UD .VARIOS   SOT 0,00 0,00 € 488,80 488,80 € 0,00 1,00 € 0,00 € 488,80

9.211,46 € 517.937,76 € 25.086,99 €

Se ha comprobado el estado de los materiales almacenados y se dete cta lo siguiente: Encargado: Vº Bº Jefe de Obra: Vº Bº Delegado:

       Correcto, se pueden utilizar en la obra.

       Los materiales siguientes no se pueden colocar en la obra:

debido a
(Estos materiales se colocan en la zona de acopio de material es no conformes)

UD
CONSUMIDO A 
ORIGEN MES 

ANTERIOR EN UD

CONSUMIDO MES
EXISTENCIAS A 

ORIGEN
(UNIDADES)

IMPORTE A 
ORIGEN

€
CONCEPTO

EXISTENCIAS
(UNIDADES)

IMPORTE 
EXISTENCIAS

€
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Verificador material

T O T A L E S

CONCEPTE MESOS UTS SALARI COST/MES 8,30% 511.245,00 €

CAP DE GRUP 27 0,3 55.000,00 1.925,00 51.975,00 €

CAP D'OBRA 27 1 45.000,00 5.250,00 141.750,00 €

ENCARREGAT 27 1 40.000,00 4.666,67 126.000,00 €

CAP DE PRODUCCIÓ 27 1 30.000,00 3.500,00 94.500,00 €

ADMINISTRATIU D'OBRA 27 1 28.000,00 3.266,67 88.200,00 €

EQUIP TOPOGRÀFIC 27 0,1 28.000,00 326,67 8.820,00 €

MA D'OBRA INDIRECTA

CONCEPTE MESOS UTS COST/MES 0,12% 7.200,00 €

MUNTATGE/DESMUNT. GRUA 1 2 3.600,00 7.200,00

CONCEPTE MESOS UTS SALARI COST/MES 2,86% 176.400,00 €

MANOBRA 27 2 28.000,00 6.533,33 176.400,00

MEDIS AUXILIARS

MA D'OBRA DIRECTA



IMATGE 6.10 DESGLOSSAMENT DELS SUBMIN

 
Els costos indirectes  suposen un 
 
La previsió de les despeses generals
resultant uns costos de 428
 

 

 
 
6.4. TANCAMENT D’OBRA
 
Observant el resultat dels costos d’obra
(428.945,28 €) és la diferència entre l’
(5.300.690,36 €) més la Previsió de Despeses Generals
 
Si comparem el Resultat Net d’Obra
d’aprovacions dels diferents pressupostos
 

� Octubre 2006: fins aleshores l’
es va certificant allò que

 
� Novembre de 2006:

reflecteix als “Comentaris destacables
dosificar el Pressupost Inicial
Pressupost Modificat
desviï en positiu, en relació a les certificacions, 
febrer de 2007.  

 
� Març de 2007: s’esgota el 

2007 no es finalitzarà l’obra. A conseqüència d’aquest fet 
Propietat i la DF per aprovar el 
l’obra), ja que no existeix la 

 
� Juny de 2007: s’aprova el 

finalitzada l’obra, aquest fet supos
la qual cosa implica que la 

 

SUBMINISTRAMENTS

ALTRES INDIRECTES

          PREVISÓ DESPESES GENERALS

 
IMATGE 6.10 DESGLOSSAMENT DELS SUBMINISTRAMENTS I D’ALTRES COSTOS INDIRECTES

suposen un 10,08% de l’obra executada, fent un total 

despeses generals  es calculen aplicant el 7% al total de l’obra executada, 
428.945,28 €, tal i com es pot veure a la imatge següent.

IMATGE 6.11 PREVISIÓ DE DESPESES GENERALS

TANCAMENT D’OBRA  I CONCLUSIONS: 

Observant el resultat dels costos d’obra (IMATGE 6.12) deduïm que el Resultat Net d’Obra
és la diferència entre l’Obra Executada  (6.160.898,54

Previsió de Despeses Generals  (431.262,90

Resultat Net d’Obra amb el Quadre Resum de la IMATGE 6.3
dels diferents pressupostos, traiem les següents conclusions:

fins aleshores l’Obra Executada i les Certificacions
allò que es va executant. 

Novembre de 2006: com es preveu que l’obra finalitzi a finals del febre
“Comentaris destacables” del 5è Període del capítol 4), s’arriba al conse
Pressupost Inicial fins a final d’obra, i quedaria pendent l’aprovació del 

Pressupost Modificat per quadrar els costos finals. Aquest fet fa que l’
en positiu, en relació a les certificacions, entre 200.000 i 300.

s’esgota el Pressupost Inicial (5.221.394,15 
2007 no es finalitzarà l’obra. A conseqüència d’aquest fet 

i la DF per aprovar el Pressupost Modificat (acordat verbalment
existeix la possibilitat de certificar amb el Pressupost Inicial

s’aprova el Pressupost Modificat (5.899.881,89 
finalitzada l’obra, aquest fet suposa 3 mesos de negociacions en els quals no s’ha certificat
la qual cosa implica que la Constructora hagi de sufragar els costos durant aquests mesos.

CONCEPTE MESOS UTS COST/MES

CONSUM AIGUA 27 1

CONSUM ELÈCTRIC 27 1

COMUNICACIONS 27 1

CONCEPTE

IMPREVISTOS 0,02%

ASSEGURANÇA TOT RISC 0,16%

ARRENDAMENTS 0,17%

IMPOSTOS I TAXES 0,01%

AVALS I FIANÇAS 0,10%

PREVISÓ DESPESES GENERALS

 

ISTRAMENTS I D’ALTRES COSTOS INDIRECTES 

de l’obra executada, fent un total 620.724,86€.  

al total de l’obra executada, 
, tal i com es pot veure a la imatge següent. 

 

PREVISIÓ DE DESPESES GENERALS 

Resultat Net d’Obra  o benefici 
6.160.898,54 €) i la suma del Cost Total  

262,90 €). 

IMATGE 6.3 i analitzem les dates 
traiem les següents conclusions: 

Certificacions van equilibrades, és a dir, 

obra finalitzi a finals del febrer de 2007 (tal i com es 
del 5è Període del capítol 4), s’arriba al consens de 

i quedaria pendent l’aprovació del 
. Aquest fet fa que l’Obra Executada es 

entre 200.000 i 300.000 € cada mes fins al 

(5.221.394,15 € - PEC) però fins el juny de 
2007 no es finalitzarà l’obra. A conseqüència d’aquest fet s’inicien les reunions amb la 

acordat verbalment a l’iniciar-se 
Pressupost Inicial.  

(5.899.881,89 € - PEC) una vegada 
a 3 mesos de negociacions en els quals no s’ha certificat, 

hagi de sufragar els costos durant aquests mesos. 

� 

� 

 
El següent document és un resum de tots els costos i el benefici que ha assolit la 
Aquest document agrupa i relaciona els apartats tractats en aquest capítol.  

 

 
Es pot concloure
significant, així, un 
168.884,56 
de 509.603,18 
 

COST/MES 0,39% 24.300,00 €

300,00 8.100,00 €

300,00 8.100,00 €

300,00 8.100,00 €

0,46% 28.344,86 €

1.232,39 €

9.859,08 €

10.475,27 €

616,19 €

6.161,93 €

7,00% 431.262,90 €

Seguiment d’obra dels blocs C1 i C2 dels “Habitatges del Governador”

 Octubre de 2007: l’obra està entregada però se segueixen fent repassos puntuals i s’entrega 
la Liquidació, en la qual hi figuren els excessos d’amidaments.

 Gener de 2008: després de més de 3 mesos de negociacions s’aprova la 
(6.160.898,54 €), quadrant així amb l’Obra Executada
d’Obra (428.945,28 €) i es considera l’obra tancada econòmicament.

El següent document és un resum de tots els costos i el benefici que ha assolit la 
Aquest document agrupa i relaciona els apartats tractats en aquest capítol.  

IMATGE 6.12 RESUM DEL RESULTAT D’OBRA

Es pot concloure que degut a la Liquidació la Constructora
significant, així, un 6,96%. Sense la seva aprovació
168.884,56 € i, alhora, sense l’aprovació del Pressupost Modificat 
de 509.603,18 €. 

 

OBRA

6016 ELEMENTS DE CONSUM

RESUM RESULTAT OBRA
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CONCEPTES

0001 OBRA EXECUTADA

6010 EMPRESES SUBCONTRACTADES

6011 MAQUINÀRIA DE LLOGUER

6012 MATÈRIES PRIMES

6013 MÀ D'OBRA DIRECTA

6014 MEDIS AUXILIARS

6015 TRANSPORTS

6019 MAQUINÀRIA INDIRECTA

6020 INSTAL·LACIONS GENERALS

6021 DESPESES VÀRIES

6022 ALTRES COSTOS INDIRECTES

6017 MAQUINARIA PRÒPIA

         COST DIRECTE

6018 MÀ D'OBRA INDIRECTA

RESULTAT NET D'OBRA

         COST INDIRECTE

         COST TOTAL

         RESULTAT BRUT

0090 PREVISÓ DE DESPESES GENERALS

Seguiment d’obra dels blocs C1 i C2 dels “Habitatges del Governador”

l’obra està entregada però se segueixen fent repassos puntuals i s’entrega 
, en la qual hi figuren els excessos d’amidaments. 

després de més de 3 mesos de negociacions s’aprova la Liquidació
Obra Executada. Aleshores es confirma el Resultat Net 
obra tancada econòmicament. 

El següent document és un resum de tots els costos i el benefici que ha assolit la Constructora
Aquest document agrupa i relaciona els apartats tractats en aquest capítol.   

IMATGE 6.12 RESUM DEL RESULTAT D’OBRA 

Constructora obté un benefici de 428.945,28
provació, el benefici només hauria arribat fins els 

Pressupost Modificat s’haguessin produït unes pèrdues 

Mes: des-07

ORIGEN %

6.160.898,54 100,00

3.685.138,01 59,81

167.456,74 2,72

583.383,87 9,47

176.400,00 2,86

7.200,00 0,12

1.232,39 0,02

40.052,52 0,65

19.101,97 0,31

4.679.965,50 75,96

511.245,00 8,30

20.790,00 0,34

36.045,00 0,59

24.300,00 0,39

28.344,86 0,46

620.724,86 10,08

5.300.690,36 86,04

860.208,18 13,96

431.262,90 7,00

428.945,28 6,96

RESUM RESULTAT OBRA
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ORIGEN

0090 PREVISÓ DE DESPESES GENERALS

Seguiment d’obra dels blocs C1 i C2 dels “Habitatges del Governador” 

l’obra està entregada però se segueixen fent repassos puntuals i s’entrega 

Liquidació 
Resultat Net 

Constructora. 

428.945,28 € 
només hauria arribat fins els 

s’haguessin produït unes pèrdues 
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7. CONTROL DE QUALITAT I MEDI AMBIENT: 
 
7.1. INTRODUCCIÓ: 
 
El control econòmic i el temps d’execució són, potser, els aspectes amb més repercussió de les 
obres. Això no ha de suposar una pèrdua de qualitat en els materials ni en els processos, si més no 
el Codi Tècnic de l’Edificació i la pròpia Llei d'Ordenació de l'Edificació (LLOI) fan especial èmfasi 
en la qualitat dels materials i de l’execució d’obra. 
 
Dit això, en les obres són molts els materials a utilitzar i els controls o certificats que s’han de 
demanar per controlar la qualitat de tot plegat. Per aquesta raó el paper dels laboratoris de Control 
de Qualitat, els estudis geotècnics, els assajos o proves són la manera d’aconseguir la major 
qualitat per a totes les partides d’obra. La Constructora està obligada a realitzar tot el que la DF 
consideri necessari.  
 
La naturalesa d’aquest projecte fa que la memòria de qualitats (veure annex S) pugui patir 
modificacions i això implica que la possibilitat de proposar materials, més interessants per a la 
Constructora, estigui més oberta. Malgrat l’avantatge, els canvis sempre van supeditats a certificats 
de qualitat, els quals s’han d’entregar a la DF. 
 
La Constructora segueix el Pla d’Assegurament de Qualitat i Medi Ambient (PACMA), el qual 
integra una sèries de documentació molt útil per al control intern i extern de la Constructora. Té una 
funció paral·lela, compatible i complementari al Programa de Control de Qualitat (PCQ) elaborat per 
la DE. 
 
L’empresa contractada per a realitzar els assajos, les provetes i controls en general és EPTISA, 
amb una col·laboració puntual d’APPLUS per realitzar una campanya de contrast de testimonis de 
formigó; fet que s’explica als Comentaris destacables del 3r Període de l’apartat 4.2. 
 
7.2. PLA D’ASSEGURAMENT DE QUALITAT I MEDI AMBIENT (PACMA): 
 
La Constructora segueix el PACMA, que conté l’Assegurament de Qualitat i el de Medi Ambient 
integrats.  
 

� Assegurament de Qualitat 
 
D’una banda s’exposa a la IMATGE 7.1 el llistat d’unitats i materials sotmesos a control i a l’annex T 
podem veure el subcontractista o proveïdor que les realitza. 

 
IMATGE 7.1 LLISTAT D’UNITATS I MATERIALS SOTMESOS A CONTROL 

D’altra banda, es treballa amb 4 documents que permeten registrar els controls, les inspeccions i 
els assajos realitzats: 
 

- Fitxes d’inspecció de recepció (veure IMATGE 7.3 i annex U) 
- Plans de punts d’inspecció i assaig (veure IMATGE 7.2 i annex V) 
- Fitxes de control de punts d’inspecció i assaig (veure annex W) 
- Control de consum d’aigua i pluges mensuals (veure annex X) 

 
IMATGE 7.2 PLA DE PUNTS D’INSPECCIÓ I ASSAIG DE COBERTES NO TRANSITABLES 

 
IMATGE 7.3 FITXA D’INSPECCIÓ DE RECEPCIÓ D’ACER  

Codig. Obra:

221                      

DELEGACIÓN: OBRA: Pag.:

CATALUÑA VIVIENDAS GOBERNADOR 1

RELACION DE MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA SOMETIDOS  A CONTROL
DE RECEPCION DE MATERIALES
      Hormigón       Acero laminado       Vigas       Terrazo
      Cemento, Mortero       Bovedillas, Casetones       Gero, Gero O.V.       Gres
      Acero para armar       Piezas Prefabricadas       Tochanas       Azulejo
DE EJECUCION DE UNIDADES DE OBRA
      Movimientos de tierra       Divisorias interiores de pladur       Revestimiento: panel madera       Instalación fontanería
      Cimiento: superficial, pilote, muro       Carpintería de madera       Yesos       Instalación gas
      Cimiento: muro pantalla       Carpinteria de aluminio o PVC       Pinturas, estucos       Instalación calefacción
      Estructura de hormigón       Cierres practicables,persianas       Pavimento: terrazo, gres       Instalación climatización
      Estructura metálica       Cubierta plana / invertida       Pavimento: hormigón       Ascensor
      Cerramiento exterior revestir       Cubierta inclinada       Pavimento: aglomerado
      Cerramiento exterior O.V.       Revestimiento: revoco       Cerrajería
      Divisorias interiores cerámica       Revestimiento: alicatado       Instalación electricidad

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
ALCANCE: LISTA DE UNIDADES Y MATERIALES SOMETIDAS A L P.A.C.M.A.

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE Codigo Obra:

FICHA INSPECCIÓN DE RECEPCIÓN 221

DELEGACIÓN: OBRA: Pag.:

CATALUÑA VIVIENDAS GOBERNADOR

DATOS MATERIAL

  UTILIZACIÓN DE ESTE MATERIAL EN:
PPI nº : 2 / 3 / 4 / 5 / 12

DOCUMENTACION

  ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL MATERIAL : ACER-C

  INSTRUCCIÓN GENERAL A APLICAR :
I-OBR-02 Manipulación, almacenamiento, conservación y transporte.
I-OBR-05 Cimentaciones pilotes, pantallas, zapatas, riostras y muros.
I-OBR-07 Estructura forjado reticular.
I-OBR-10 Pavimentos soleras de hormigón.

  DOCUMENTACION A APORTAR POR EL PROVEEDOR / SUBCON TRATISTA:
- Sello de calidad reconocido
- Si no se dispone del sello, certificado de calidad de fabricación.
- Albaranes correctamente rellenados con sus respectivas planillas.
- Acero no trabajado, los paquetes han de llevar placa de identificación y cada barra, marca de identificación.
- Acero trabajado, las piezas han de llevar su etiqueta identificativa.

INSPECCIONES A REALIZAR AL MATERIAL

  FRECUENCIA: 30% de cada entrega RESP.INSPECCION: Encargado de Obra

  TIPO INSPECCION: Visual - Métrico

  INSPECCIONES:

ENSAYOS (si se realiza a este material)

  Son satisfactorios si dan estos resultados:
UNE

UNE 7474

Doblado-desdoblado a 90º UNE 36088 No se han de fisurar en el ensayo.
α - Angulo de doblado: 90º

β - Angulo de desdoblado: 20º

Sección equivalente Art. 31-L / EHE Sección equivalente >= 95,5% Sección nominal

Caracteristicas geometricas UNE 36068 Han de estar comprendidas dentro de los limites admi-

sibles establecidos en el certificado de homologación.

Para las barras que la adherencia ha estado homolo-

gada, tanto soldables como no soldables, será sufici-

ente que cumplan el apartado 8 "Geometría del corru-

gado" de la UNE 36.068-94.

ACOPIO DEL MATERIAL
REVISADO: Jefe Obra

En la zona de acopio de materiales de la obra, con listones de madera.

Fecha:
Ref. R1-P7.4/3

ACERO CORRUGADO B-500-SD
PROVEEDOR / SUBCONTRATISTA

FERRALLADOS MAALGO
Cimentación, Estructura, Pav. Hormigón

CRITERIO DE ACEPTACION
Tracción (limite elastico, tensión rotura,
alargamiento y diagramas de cargas y de
formaciones).

Nota: Si el material no es el adecuado o está defec tuoso se comunicará al J.O. Para realizar la NC cor respondiente.
          Si el material es correcto se firmará el albaran o en su caso el JO cuando realice la prefac tura dará su aprobación.

  MATERIAL :

- Está correctamente etiquetado y los diámetros y longitudes (según indicaciones de la etiqueta)
corresponden al proyecto.

ENSAYO

Si

No

Clase de acero Soldable

Limite elastico fy en N/mm² 
no menor que (1)

500

Carga unitaria de ruptura fs 
en N/mm² no menor que (1)

550

Alargamiento de ruptura en 
% sobre base de 5 diámetros 
no menor que

12

Relación fs/fy en ensayo no 
menor que (2)

1,05

(1) Para el calculo de los valores unitarios se

utilizará la sección nominal

(2) Relación minima admisible entre la carga

unitaria de ruptura y el limite elástico obtenido

en cada ensayo.

B 500 S

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
PLANES DE PUNTOS DE INSPECCION Y ENSAYO

DELEGACIÓN: Fecha:                          07/02/05

CATALUÑA Pag.:                                    

P.P.I. 6 UNIDAD:

INSP.  
NÚM.

DESCRIPCIÓN DE LA INSPECCIÓN / ENSAYO NORMA TIPO INSP . FRECUENCIA ALCANCE P. 
E./A.

RESPONS. CRITERIO ACEPTACION

INSPECCIONES

1 RECEPCION DE MATERIALES I-OBR-11 Visual 30% cada ----- A Encargado Certificados de los materiales.

NTE-QAN entrega

2 REPLANTEO Y TOQUES I-OBR-11 Métrico 100% 918,93 m2 E Encargado Según indicaciones de proyecto y planos

NTE-QAN
3 VERTIDO DE HORMIGON CELULAR I-OBR-11 Visual c/.50m2 918,93 m2 A Encargado El espesor debe ser igual o superior al

REALIZACION DE MEDIAS CAÑAS NTE-QAN indicado en proyecto.

(Acabado con chapa de mortero) La pendiente superior al 1% o inferior a 4%.

La humedad inferior al 6%

4 TELA ASFALTICA I-OBR-11 Visual/métri c/.50m2 918,93 m2 A Encargado Los solapes serán perpendiculares y

(Con armadura de polietileno y fibra de vidrio, NTE-QAN paralelos a la dirección de máxima pendiente

colocación, solape, continuidad y zona bimbeles) y no menores de 7cm. NO se extenderá la

tela hasta que la capa de mortero y hormigón

situados bajo ella, presenten una humedad

inferior al 5%.

5 CAPA DE PLACAS DE POLIESTIRENO I-OBR-11 Visual c/.50m2 918,93 m2 A Encargado Según indicaciones de proyecto y planos

EXTRUIDO, LAMINA POLIPROPILENO Y NTE-QAN
CANTO RODADO.

ENSAYOS

1 Prueba estanqueidad NTE-QAN Prueba Al finalizar 1 Jefe de Obra Según indicaciones de proyecto

E: Espera Elaborado Jefe de Obra
A: Aviso Fecha 05/04/2004
Ref. R4-P7.1/1

Firma

OBRA: VIVIENDAS GOBERNADOR

CUBIERTA NO TRANSITABLE

Codigo Obra:                       221
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� Assegurament del Medi Ambient 
 
A l’inici d’obra es redacta una relació de consideracions ambientals (veure annex Y) a tenir en 
compte. També es realitza una identificació i avaluació dels aspectes ambientals (veure annex Z) 
referents a cada unitat d’obra. 
 
Durant el transcurs dels treballs es treballa amb 4 documents que permeten registrar els controls, 
les inspeccions i els seguiments necessaris: 
 

- Fitxes de control de punts d’inspecció (veure annex AA) 
- Plans de punts d’inspecció (veure IMATGE 7.5 o annex AB) 
- Seguiment de la maquinària (veure IMATGE 7.4 i annex AC) 
- Gestió de residus (veure annex AD) 

 

 
 

IMATGE 7.4 SEGUIMENT DE MAQUINÀRIA 

 
IMATGE 7.5 PLA DE PUNTS D’INSPECCIÓ I ASSAIG DE CIMENTACIÓ 

 

A continuació s’adjunta fotogràficament les mesures adoptades a l’obra, en termes de medi 
ambient. 
 

 
IMATGE 7.6 ZONA DESTINADA ALS RESIDUS, PASSATGE LUZ CASANOVA  

 

 
IMATGE 7.7 RESIDUS NO ESPECIALS (FORMIGÓ, TERRES, PEDRES, GUIX, TERRATZO, LIQUIDS DE PULIR I RUNA) 

 

 
IMATGE 7.8 RESIDUS NO ESPECIALS (FUSTA, VIDRE, AÏLLAMENTS, METALLS, PVC...) 

 

 
IMATGE 7.9 RESIDUS ESPECIALS I D’ALIMENTS  

DELEGACION: CATALUÑA OBRA: VIVIENDAS GOBERNADOR

CE ITV FECHA ITV ITV HASTA ENTRADA SALIDA

GRUPO ELECTROGENO GE512A ----- ----- 2.000 0118096/05 ----- MONTERO ALQUILER 26-04-05 20-11-05
GIRATORIA CASE WX200 ---- ----- ----- 2.003 CGG0231808 E7864BCF PASTOR JIMENEZ 10-05-05 12-05-05
GIRATORIA POCLAIN 1188 ---- ----- ----- 1.999 CGG0131348 B64956VE PASTOR JIMENEZ 12-05-05 20-05-05
GIRATORIA POCLAIN 1188 ---- ----- ----- 2.002 CGG0231641 E2801BCB PASTOR JIMENEZ 12-05-05 30-05-05
RETROEXCAVADORA CASE 580SR ---- ----- 2008 2.004 N4GH01536 E7650BC4 PASTOR JIMENEZ 20-05-05 15-06-05
GIRATORIA HYUNDAI ---- ----- ----- 2.002 X7456CJ E3143BCN PASTOR JIMENEZ 30-05-05 04-07-05
GIRATORIA O&K MH6 PMS ---- ----- ----- 1.998 316166 B64284VE PASTOR JIMENEZ 15-06-05 04-07-05
RETROEXCAVADORA LIEBHERR 914 ---- ----- 2006 2.002 D8575435 E8554BBX PASTOR JIMENEZ 04-07-05 18-08-05
AGUJA VIBRADORA AV574 ---- ----- ----- 2.005 5668 ----- CONSTRUCCIONES SOLIUS, S.A. 05-10-05

Ref. R3-P7.4/2 REALIZADO: JEFE DE OBRA
FECHA: 20/11/2005
FIRMA:

S
O

LI
U

S AÑO 
FABRICAC.

CERTIFICADO

F
O

T
O

A
LQ

.

NUM.

S
U

B
C

.

PLAN ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE CODIGO OBRA

SEGUIMIENTO DE LA MAQUINARIA 221

MAQUINA MATRICULA EMPRESA
FECHA

NÚM. BASTIDOR

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
PLANES DE PUNTOS DE INSPECCION Y ENSAYO

DELEGACIÓN: Fecha:                          15/03/05

CATALUÑA Pag.:                                    

P.P.I. 17 UNIDAD:

INSP.  
NÚM.

DESCRIPCIÓN DE LA INSPECCIÓN / ENSAYO NORMA TIPO INSP . FRECUENCIA RESPONS.

INSPECCIONES

1 H04 NH-04 Visual 100% Encargado
I-MA-05

2 H05 NH-06 Visual 100% Encargado - S’inclourà en el contracte la prohibició de rentar les cubes a l’obra.

I-MA-05 - es planificarà la ubicació del contenidorpel rentat de les canaletes

- el residus de formigó seran retirats per un gestor autoritzat.

- Finalment es restablirà el terreny on s’han realitzat les neteges

3 V05 NV-03/NV-04 Visual 100% Encargado - Evitar la presència de diversos camions formigonera a l’obra

I-MA-05

4 R40 NR-07/NR-03 100% Encargado - Número de contenedores y identificación de acuerdo con el PMA

I-MA-01 - Seguiment Instrucció Tècnica I-MA-01 Gestió dels residus

I-MA-05

E: Espera Elaborado Jefe de Obra
A: Aviso Fecha 15/03/2005
Ref. R4-P7.1/1

Firma

Residuos especiales de ácidos por
acabados de hormigón

Ruido hormigoneras

OBRA: VIVIENDAS GOBERNADOR

CIMENTACION

Codigo Obra:                       221

Afección de las aguas superficiales y
subterráneas

Aguas residuales del lavado de las
canaletas de las cubas de hormigón

CRITERIO ACEPTACION

- Les restes produïdes durant la construcció no podran utilitzar-se
com a material de replè sense l’autorització de la DO.

- En els formigonats in-situ en contacte amb el terreny es
comprovaran les condicions del sòl.

Visual / 
Documental

- Evitar col.locar formigoneres, compressors i maquinària sorollosa en
emplaçaments de l’obra sensibles al soroll

- Si cal utilitzar formigoneres manuals, prioritzar les elèctriques.

- Dur a terme la descarrega i la distribució del formigó amb la màxima
celeritat possible.

- Utilització de formigons menys fluids per tal de reduir l’afectació on
la permeabilitat del terreny ho faci recomanable.

- Comunicar i Senyalitzar correctament als conductors de camions de
formigó

- L’aigua pot ser tractada i abocada al clavegueram segons
ordenances o reutilitzada per al curat del formigó.
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7.3. PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT (PCQ): 
 
Tal i com es reflecteix als Comentaris destacables del 1r Període de l’apartat 4.2, la constructora 
disposa del document reglamentari (inclou els assajos preceptius per Normativa) del PCQ aprovat 
per la Propietat i adjudicat a EPTISA, encara que el DE ha manifestat reiteradament la intenció 
d'ampliar i/o modificar en funció de les necessitats d'obra. S’insisteix a la DF durant cada visita 
d’obra, en la necessitat d’aquest PCQ intensiu per poder realitzar una preparació i seguiment 
correcte en coordinació amb els treballs i el ritme de l'obra.  
 
Malgrat la reiteració de les demandes l’Arquitecte Tècnic segueix entregant el PCQ per parts i sobre 
la marxa, fins que la Propietat fa intervenir a l’OCT i amb la seva col·laboració la Constructora rep el 
PCQ definitiu, sis mesos després d’haver-se iniciat l’obra.   
 
El PCQ definitiu queda obert a possibles modificacions o complementacions fetes per la DF, la 
Propietat o la Constructora, degudes al desenvolupament propi dels treballs i les possibles 
modificacions que es produeixin. 
 
Finalment, entre les unitats d’obra reflectides al PCQ i les requerides per la Propietat i la DF, 
s’acaben controlant i assajant les següent unitats d’obra: 
 
El Formigó, l’Acer Corrugat, els Ancoratges, l’Acer Estructural, les Baranes, els Materials Ceràmics i 
Tancaments, els Paviments, els Revestiments, les Pintures, les Impermeabilitzacions, l’Aïllament 
tèrmic, els Tancaments practicables exteriors i les Instal·lacions. 
 

� Formigó 
 
El control del material i la seva posada en obra s'adequarà a l'establert sobre aquest tema en el 
Plec de Condicions (veure annex C), basat en assajos a realitzar segons EHE 98 en laboratori 
homologat, amb sèries de 5 provetes trencant-se 1 a 7 dies, 3 a 28 dies i 1 de reserva als 56 dies. 
 
També es realitzen assajos sònics d’integritat dels pilots, per determinar defectes importants en la 
seva massa i la qualitat. A l’annex AE es recullen els resultats de cadascun dels pilots. 
 
El procediment per seguir la història, aplicació i localització de les sèries de provetes del formigó 
armat és la Traçabilitat. A continuació es pot observar una mostra realitzada per a les pantalles. A 
l’annex AF hi estan la resta d’elements compostos per formigó armat.    

 
IMATGE 7.4 TRAÇABILITAT DE PANTALLES 

 
A continuació s’exposa una mostra d’un albarà de formigó i un document de resultats d'assajos. A 
l’annex AG s’adjunta un resum dels resultats del control del formigó i la IMATGE 7.5 a mida natural. 

 

IMATGE 7.5 ALBARÀ DE FORMIGÓ I RESULTAT DELS ASSAJOS (veure annex AH) 
 

Testimonis de formigó: els resultats dels assajos d’alguns pilars no arriben a la resistència mínima 
als 28 dies i es planteja la realització de testimonis abans de trencar la dels 56 dies, la seqüència 
dels fets és la següent: 

- EPTISA (empresa encarregada dels assajos de formigó) extraurà els testimonis de 7,5 cm 
diàmetre a mitja alçada del pilar i posteriorment reomplirà els forats deixats en l' extracció. 

- L’Arquitecte Tècnic comunica que es realitzaran 2 lots a cada planta de soterrani i a la resta 
de plantes, per cada planta i edifici, 1 lot. Cada lot consta de 4 series i cada sèrie de 2 
testimonis.  

- També defineix els testimonis a extreure en un forjat del C1 dreta, on no es van poder 
realitzar les provetes corresponents el dia del seu formigonat degut a problemes en el 
subministrament del formigó. S' extrauran 2 series, compostes per 4 testimonis cadascuna. 

- Referent a les provetes de formigó, la DE decideix no realitzar cap als badalots. 
- Dues setmanes més tard els resultats dels testimonis reflecteixen resistències dispars, amb 

vàries que donen baixes (< 270). També es comenten uns resultats de dues provetes de 
formigó del forjat del C1 esquerre de planta 2ª,  que ha donat trencament baix a 7 dies: 11,9 
i 12,2 N/mm2. 

- EPTISA opina que donat la quantitat de testimonis que han donat baixa resistència, es tracta 
d'una situació crítica, aconsellant la realització d'un contrast amb un altre laboratori. 

- EPTISA realitza el reblert dels forats dels testimonis extrets amb morter sense retracció. El 
calculista respon que per properes vegades és aconsellable utilitzar morter expansiu. 

- Es repeteixen els assajos amb extracció de més testimonis, de les zones que han donat 
resistència < 270. 

- La DF determina que el laboratori encarregat de la realització de la campanya de contrast 
dels assaigs de testimonis sigui Applus. 

- La DF defineixen que enfront dels dos resultats es donarà acceptació al resultat positiu. 
- Els testimonis que han donat per sota de 270 Kg/cm2 són sis: un al soterrani segon, un a la 

planta primera del C-2, un a la planta quarta del C-2, i tres a la planta baixa del C-1. 
- S’acorda contactar amb un calculista extern perquè faci un estudi d’un reforç estructural.  
- Segons el dictamen (veure annex AI), les quantitats d’acer estrictament necessàries 

supleixen la deficiència del formigó, per tant només s’hauran de reforçar els pilars 7 i 8 de 
PB del C1(veure annex AJ). El calculista del projecte hi està d’acord.  

FECHA LOTE ALB. HORM.

Nº ALBARÁN LOCALIZACIÓN ALBARÁN
LOCALIZACIÓN 

HOJA RESULTADOS
Nº IBHP MUESTRA Nº

04/05/2005 P4 L1 31651333 PANTALLAS Nº 3 Y 4 " 58094 1
04/05/2005 P7 L2 31351334 PANTALLAS Nº 7 Y 8 " 58095 2
06/05/2005 P16 L3 31651494 004535 PANTALLAS Nº  17 Y 16 " 58204 3
10/05/2005 P10 L4 31651674 006614 PANTALLAS 9 Y 10 PANTALLAS 58287 4
12/05/2005 P23 L5 31651917 PANTALLA 23-24 " 58395 5
12/05/2005 P18 L6 31651944 PANTALLA 18-19 " 58396 6
23/05/2005 P52 y P53 L8 31652437 006821 PANTALLA 52 Y 53 " 58713 7
24/05/2005 P27 y P28 L9 31652563 004736 PANTALLAS 27 Y 28 " 58754 8
31/05/2005 P37 y P38 L10 31652938 006036 PANTALLA 37-38 " 59046 11
02/06/2005 P43, P44 y P45 L11 31653149 002398 PANTALLA 43-44-45 " 59125 12
07/06/2005 PANT. 2 P58 y P59 L7 31653441 008610 PANTALLAS TIPO 2 C/ALMANSA " 59295 14

LOTES PANTALLAS

004524

PANT 
TIPO 3

007858

LOCALIZACIÓN

PANT. 
TIPO 1

EPTISA
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� Acer corrugat 
 
El control de l'acer d'armar es realitza segons els termes que estableix el Plec de Condicions per a 
l'Execució, exigint el segell de qualitat AENOR. Complementàriament la Propietat sol·licita realitzar 
els 4 assajos següents: (veure annex AK) 
 

- Identificació de l’acer  
- Determinació de característiques geomètriques  
- Tracció fins a trencament amb determinació del límit elàstic 
- Doblat desdoblat 

 
� Ancoratges 

 
Es realitzen dos tipus de proves: 
 
Proves simples d’ancoratges: la finalitat d'aquesta prova és comprovar el funcionament dels 
ancoratges que s'executen. (veure annex AL) 
 
Idoneïtat dels ancoratges: la finalitat d'aquesta prova és comprovar el comportament individual dels 
diferents components, l'adequació dels diferents procediments operatius planificats i la 
comprovació, mitjançant les proves d'idoneïtat de càrrega, que l'ancoratge sustenta correctament 
les càrregues màximes de disseny considerades. (veure annex AM) 
 
És important aclarir que el laboratori realitza els assajos (veure annex AN) en base al que defineix 
la DF per les condicions de projecte. A continuació es mostra la càrrega, la longitud i el tipus 

d’ancoratge. 
 

IMATGE 7.6 CARACTERÍSTIQUES DELS ANCORATGES 

 
� Acer Estructural 

 
El Projecte Executiu no contempla cap unitat d’obra que s’hagi de realitzar amb acer estructural, 
però les circumstàncies fan que s’hagi d’utilitzar en dues ocasions. 
 

- Com a reforç estructura: degut a una deficiència en els pilars de formigó 7 i 8 de PB del C1 
(veure annex AJ). 

 
- Com a reforç estructural de l’ET: es realitza un reforç estructural al soterrani -1, mitjançant 

bigues IPE 330 amb platines, tacs químics i d’expansió, per assegurar el recinte on anirà 
l’ET. Aquest fet és degut a la indefinició del projecte. 

 
Les diverses unions de l'estructura metàl·lica realitzades mitjançant soldadura són executades per 
personal autoritzat i homologat per realitzar cadascuna de les diferents unions soldades. Cada 
soldador té una homologació i no pot soldar en posicions que no estiguin detallades en la seva 
homologació. 
 
Segons indicacions de la DF s’exigeix un control organolèptic i documental. S’entrega a la DF els 
certificats de qualitat de l'acer i el control de qualitat i bugades, juntament amb les homologacions 
dels operaris. 

� Baranes metàl·liques 
 
La DE demana la realització d’assajos de soldadures per assegurar la unió perfecta entre elements 
soldats. Abans de res es netegen acuradament la superfície a inspeccionar de pintura, oli, greix i 
d’altres contaminants, eliminant les restes d'òxids, pintures, impureses i brutícia. 
 
Els assajos a realitzar són els següents: 
 

- Partícules Magnètiques 
- Líquids Penetrants 
- “Par de apriete” 

 
Els resultats dels líquids penetrants i partícules magnètiques de soldadures són acceptables. 
L’assaig del "par de apriete" per a cargols de l’edifici C2 no ha estat satisfactori en primera 
instància, però un cop reforçat l’"apriete" es repeteix l’assaig i els resultats són favorables 
 

� Materials Ceràmics i Tancaments 
 
Per a cada tipus de material ceràmic, tant tipus de divisòries com de tancaments, s'exigeix un tipus 
de control normal segons la norma RL-88 i la NBE FL-90, ambdues en desús en la actualitat. A més 
s'exigeix si fos necessari assajos en laboratoris especificats si el material no té el segell de qualitat 
corresponent. 
 
S'han controlat i assajat (quan s’ha requerit) els següents materials i tipus de tancaments, 
mitjançant els documents del PACMA (veure annex V):  
 

- Divisions interiors amb paredó tipus “Ladriyeso” 
- Tancament exterior de panell prefabricat tipus GRC 

 
S'entrega a la DF la següent documentació:  
 

- Albarà de cada subministrament de material. 
- Distintius i segells de qualitat del material col·locat en obra. 
- Resultats dels assajos, en el cas que apliquin. 

 
Es realitza una prova d’estanqueïtat en diferents zones de la façana simulant la pluja. 
 

� Paviments 
 
S'han controlat i assajat (quan s’ha requerit) els següents paviments, mitjançant els documents del 
PACMA (veure annex V): 
 

- Solera de soterranis de paviment de formigó 
- Terratzo 

 
S'entrega a la DF la següent documentació:  
 

- Albarà de cada subministrament de material. 
- Distintius i segells de qualitat del material col·locat en obra. 
- Resultats dels assajos, en el cas que apliquin. 

 
� Revestiments 

 
Per als revestiments es realitza un control de tipus organolèptic i documental de les següents 
unitats d’obra: 
 

FILA CARGA LONG. ANCLAJE M. TIPO
PANTALLA P1 1ª 17 T 10 CONSTITUIDO POR BARRA DE TITÁN 30/11.

PANTALLA P1 2ª 27 T 12
CONSTITUIDO POR 2 CABLES DE 0.6" O 
BARRA DE TITÁN 40/20.

PANTALLA P2 1ª 11 T 10 CONSTITUIDO POR BARRA DE TITÁN 30/11.
PANTALLA P2 2ª 17 T 10 CONSTITUIDO POR BARRA DE TITÁN 30/11.
PANTALLA P3 1ª 11 T 10 CONSTITUIDO POR BARRA DE TITÁN 30/11.
PANTALLA P3 2ª 11 T 10 CONSTITUIDO POR BARRA DE TITÁN 30/11.
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- Arrebossat de morter. 
- Enrajolats. 
- Revestiment monocapa. 
- Falsos sostres de plaques de guix amb tractament antihumitat 
- Falsos sostres de plaques de guix laminat. 

 
Mitjançant els documents del PACMA es controla (veure annex V): 
 

- La recepció dels materials d’enguixar i enlluir. 
- L’execució de l’enguixat i els enlluïts. 

 
S’entrega a la DF la següent documentació:  
 

- Albarà de cada subministrament de material. 
- Distintius i segells de qualitat del material col·locat en obra. 

 
� Pintures 

 
Per les pintures es realitza un control de tipus organolèptic i documental de les següents unitats 
d’obra: 
 

- Pintura per a paraments horitzontals, verticals i inclinats. 
- Pintura per a baranes i reixes. 
- Pintura per a perfils d’acer. 
- Pintura per a serralleria i fusteria. 

 
S’entrega a la DF la següent documentació:  
 

- Albarà de cada subministrament de material. 
- Distintius i segells de qualitat del material col·locat en obra. 

 
� Impermeabilitzacions i aïllament tèrmic. 

 
Mitjançant els documents del PACMA es controla i assaja (prova d’estanqueïtat) la coberta 
transitable i no transitable (veure annex V) 
 
S’entrega a la DF la següent documentació:  
 

- Albarà de cada subministrament de material. 
- Distintius, homologacions i segells de qualitat dels productes i material col·locats en obra. 

 
� Tancaments practicables exteriors 

 
Es realitza un control de tipus organolèptic i documental de les unitats d’obra. 
 
S’entrega a la DF la següent documentació:  
 

- Albarà de cada subministrament de material. 
- Distintius i segells de qualitat del material col·locat en obra. 

 
� Instal·lacions 

 
Es realitza control de tipus organolèptic i documental durant l'obra, proves de funcionament, 
certificats i un informe final, de totes les instal·lacions: Sanejament, Calefacció i Ventilació, 
Electricitat, Lampisteria i Aparells sanitaris, Gas, Ascensors, Contra incendis i Telecomunicacions. 

Mitjançant els documents del PACMA es controla i assaja els Ascensors,  la Lampisteria, Sanitaris i 
Electricitat (veure annex V). 
 
S’entrega a la DF la següent documentació:  
 

- Albarà de cada subministrament de material. 
- Distintius i segells de qualitat del material col·locat en obra. 
- Resultats dels assajos, en el cas que apliquin. 

 
 
7.4. CONCLUSIONS: 
 
S'han realitzat tot tipus controls, informes, assajos i verificacions. Certificant, d’aquesta manera, que 
l’execució i els materials són correctes i, per tant, respecten els requisits de projecte i la normativa.  
 
Que el projecte s’hagi realitzat quasi bé la seva totalitat sobre la marxa, no deixa exempt d’aquest 
fet al Control de Qualitat. Això a suposat continues converses, comunicacions i consultes reiterades 
que arriben a esgotar, però gràcies al PACMA de la Constructora no hi ha hagut massa imprevistos, 
cosa normal quan no es té una previsió de feines en el moment adequat. 
 
És destacable les baixes resistències del formigó en algunes fases d’obra, ja sigui per mala 
execució o subministrament defectuós. Afortunadament per a l'obra s'ha quedat en una dada 
important i problemàtica però s’ha solucionat sense majors complicacions. Gràcies als coeficients 
de seguretat que s’apliquen a l’hora de calcular les estructures, només s’han hagut de reforçar dos 
pilars, malgrat hi havia més amb baixes resistències.  
 
Sovint, després de realitzar un Control de Qualitat queda la impressió de realitzar una acumulació 
de documents que durant i a final d’obra es lliuren a la DF i la Propietat, respectivament, per 
guardar-se i no tornar-se a consultar. Però s’ha d’anar més enllà d’aquest raonament perquè la 
importància o rellevància que se li doni al Control de Qualitat ha de ser la mateixa que es dona a 
d’altres capítols d’obra, com per exemple l’Econòmic.  
 
Quant al control d'execució és una feina que ha de dur a terme el tècnic que roman a obra. La seva 
experiència, el seu criteri o la seva perícia ha d’orientar als professionals, encarregats de les feines, 
a l’hora d’executar les tasques i aconseguir els resultats amb una qualitat òptima. Aquest fet 
responsabilitza directament al tècnic de les errades en aquesta qualitat, per això és important 
realitzar revisions diàries de tot el que s’executa de nou. Aquestes revisions diàries es poden fer 
emplenant les fitxes de seguiment, però l’experiència fa que moltes vegades s’emplenin per inèrcia. 
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8. CONCLUSIONS FINALS: 
 
Al escullir el tema del  Projecte Final de Carrera d'Arquitectura Tècnica vaig plantejar-me realitzar 
aquest seguiment d'obra, però finalment vaig decidir-me per un estudi d'aplacats de façana amb 
pedra natural. 
 
Una vegada arribat el moment de realitzar el Treball Final de Grau d'Enginyeria d'Edificació no vaig 
dubtar en realitzar el seguiment d'aqueta obra, ja que va representar el meu bateig a peu d'obra i tot 
i que a la construcció dia rere dia s'aprèn, tinc la sensació que en cap obra que he col·laborat 
posteriorment he après tant com en la primera. Malgrat els problemes i entrebancs continus guardo 
un bon record del temps dedicat. 
 
Durant aquest seguiment d’obra potser l’apartat més complicat ha estat l’econòmic, que en general 
acostuma a ser-ho en totes les obres. El gran problema és que el projecte es modifica notablement 
durant el transcurs de les feines i fins el tancament d’obra existeix una incertesa constant, malgrat 
el compromís verbal adquirit amb la Propietat i la DF.  
 
Degut a aquest fet tenir-ho tot ben lligat i ordenat té un mèrit que en aquesta professió és el treball 
del dia a dia i moltes vegades no està reconegut com és degut. És per això que al trobar-nos davant 
d'una obra amb aquesta singularitat, on el tema econòmic és de vital importància, significa 
plantejar-s'ho com un gran repte. Perquè crec que en el món de la construcció a peu d'obra, si no et 
prens la feina com un repte és possible que et superi la situació i no la controlis adequadament. 
 
Aquesta singularitat fa que a peu d'obra augmenti la feina, degut a un constant intercanvi d'opinions 
amb la DF a l'hora de definir o redefinir el projecte, feina que no hauria de ser responsabilitat de la 
Constructora però que es veu en l'obligació de col·laborar al màxim per obtenir el benefici òptim. 
 
Tot i que les modificacions constants del projecte puguin significar un gran augment en els errors 
degut a la disminució en el temps dedicat a la previsió i preparació de les tasques, sóc de l'opinió 
que sense errors no s'aprèn i considero que el meu aprenentatge durant aquesta obra va ser molt 
enriquidor.  
 
L'aprenentatge, habilitats i competències adquirides a peu d'obra no es poden adquirir durant la 
formació, tanmateix els dos aprenentatges són complementaris i depenen un de l'altre, tot i que crec 
que l'aprenentatge a peu d'obra té un pes molt més important. 
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ANNEX B  

 
 

                               PROJECTE D’EXECUCIÓ 
 

PROJECTE D’EXECUCIÓ DE 2 EDIFICIS 
PLURIFAMILIARS AÏLLATS 

DE 58 HABITATGES, 6 LOCALS COMERCIALS, 
1 LOCAL D’EQUIPAMENTS I 2 SOTERRANIS 

D’APARCAMENT 
  

C/ ALMANSA, C/ GÒNGORA, C/ MARIN 
BARCELONA 

 
EDIFICIS C1 i C2 “HABITATGES DEL GOVERNADOR” 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 ARQUITECTE:  

FERRAN HUERTA I SERRA 
 
 DATA: 
 MAIG DE 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBRA    EDIFICIS DE 58 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL 
    6 LOCALS COMERCIALS,EQUIPAMENT I APARCAMENT 
 
EMPLAÇAMENT CARRER DE ALMANSA, CARRER  GONGORA, CARRER 

MARIN. 
 
TREBALL   PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ 
 
PROMOTOR   INSTITUT CATALÀ DEL SÒL 
 
ARQUITECTE  FERRAN HUERTA i SERRA 
 
DOCUMENT   MEMÒRIA 
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RELACIÓ DE TOTA LA NORMATIVA VIGENT D’OBLIGAT COMPLIMENT 
 
ANNEXES: 
 MEMÒRIA DE QUALITATS 

FITXA JUSTIFICATIVA DEL DECRET  201/1994 (RESIDUS) 
 FITXES JUSTIFICATIVES DEL COMPLIMENT DE LA NRE-AT-87 (TÈRMICA) 
 FITXES JUSTIFICATIVES DEL COMPLIMENT DE LA NBE-CA-88 (ACÚSTICA) 
 FITXES NBE-CPI-96 I FONTANERIA 
 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 
 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PARTICULARS I PER L’URBANITZAC IÓ  
 
 
 
 

DADES PRELIMINARS 
 
Expedient:    0540171 
 
Localitat:    Barcelona 
 
Promoció     Habitatges del Governador, blocs C1-C2 
 
Emplaçament     Carrer Almansa. Carrer de Góngora 
 
Nombre d’habitatges   58 HPO 
 
Normativa    P.E.R.I. Habitatges del Governador. 
 
Programa previst:   60 % habitatges de 3 dormitoris 
     30 % habitatges de 2 dormitoris 
     10 % habitatges de 4 dormitoris 
     4 locals comercials en planta baixa 
 
Programa definitiu:      47 habitatges de 3 dormitoris 81% 
     3 habitatges de 2 dormitoris 6 % 
     8 habitatges de 4 dormitoris 13 % 
     6 locals comercials en planta baixa 
     1 local d’equipaments municipals 
     Aparcament en plantes soterrani –1 i –2 
 
Superfície construïda prevista: 6.326,75 m² (sobre rasant) 
 
     671,90 m² semisoterrani (sota rasant) 
     1.794 m² / planta soterrani (sota rasant) 

 
Superfície construïda projecte: 6.277,47  m² (sobre rasant) 
  
     Bloc C-1: 2.787,50 m² = 557,50 m²/planta x 5 pl. (P.B.+4) 
     Bloc C-2: 3.487,97 m² = 707,85 m²/pl x 4 pl. + 656,57 m² PB 
 
     4.259,90 m² (sota rasant) 
 
     Bloc C1: 557,50 m² semisoterrani 
     Aparcament: 3.553,54 m² = 1.776,77 m²/planta x 2 pl. 
 

CONDICIONANTS 
 
TIPUS D’OBRA 
 
Dos edificis aïllats formats per façanes als carrers d’Almansa, Góngora i Marín, dues façanes a carrer 
públic interior que comunica els dos edificis C1-C2. 
 
L’ edifici C1 consta de soterranis destinats a aparcaments, una planta de semi-soterrani amb accés 
des del carrer peatonal, destinada a equipaments, la planta baixa amb accés des del carrer Marín  
destinada a habitatges i les quatre plantes superiors d'habitatges. 
 
L’ edifici C2 consta de planta baixa, destinada a locals comercials, i accessos a habitatges i 
aparcaments, les quatre plantes superiors de habitatges. 
 
L’aparcament es desenvolupa amb tres plantes soterranis, amb accés des de el carrer Almansa, i 
situat, en part sota l’edifici C1, en part sobre carrer peatonal i la resta sota l’edifici C2. 
 
SOLAR 
 
Segons la informació topogràfica subministrada, el solar, de forma trapezoïdal, presenta els costats 
paral·lels amb dimensions de 44.34 m i 56,83 m , i una fondària, agafada normalment des del carrer 
Góngora de 35.47 m, amb una superfície de 1794.17 m² que és ocupable en soterrani en la seva 
totalitat i en edificis sobre rasant amb els  dos blocs lineals de 12 m de fondària. 
 

PLANEJAMENT VIGENT 
 
ORDENANCES APLICABLES, NORMATIVA D’OBLIGAT ACOMPLIMENT 
 
S’aplicaran les normes contingudes al Pla Especial de Reforma Interior HABITATGES DEL 
GOVERNADOR, text refós de gener de 1995, (S.A.-394). 
 
Per tot el que no regulin específicament  aquestes Normes del Pla Especial seran vigents Les Normes 
Urbanístiques i Ordenances Generals i corresponents a cada zona del Pla General Metropolità. 
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La qualificació urbanística aprovada és: 
 
a.- QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA 
 
ZONA D’ORDENACIÓ SEGONS VOLUMETRIA ESPECÍFICA CONFIGURACIÓ UNÍVOCA 
(18b) a la qual s’hi fixen: 
 
b.- TIPUS D'ORDENACIÓ 
 

El Tipus d'Ordenació aplicable és el d’ordenació volumètrica específica, alineada amb els 
vials. Les alineacions de vial són al carrer Góngora, Marín, Almansa i carrer peatonal entre 
blocs.  

 
c.- JUSTIFICACIÓ DE PARÀMETRES URBANÍSTICS 
 

c.1.- Superfície de la Parcel·la. Profunditat Edificable. 
 

La superfície total de la parcel·la és de : 1.794,17 m². 
La profunditat edificable és de 12 m.: El bloc C1 té una profunditat de 12 m respecte al carrer 
de Marín, i el bloc C2 té una profunditat de 12 m respecte al carrer de Góngora. 
 
c.2.- Espais lliures a l'interior d'illa. 

 
S’ha deixat un pas peatonal de 11,47 m entre el bloc C1 i C2. 
 

d.- JUSTIFICACIÓ DE PARÀMETRES EDIFICATORIS 
 

d.1.- Altura màxima. 
 

L'altura màxima reguladora és de 15,20 m al carrer de Góngora i de 14,60 m al carrer de 
Marín, segons el PERI, en els blocs C1 i C2 tenim una altura igual o inferior als 15,20 m i 
14,60 m respectivament, per tant PB+4 pisos en el punt central de la rasant del carrer indicat 
en el Pla. La diferència de cota que existeix entre els carrers de Gòngora i Marín, ens permet 
l’aparició d’una planta d’accés als habitatges al bloc C1 des del carrer o zona de vianants, 
sense que això impliqui l’incompliment de l’altura reguladora màxima. 

 
d.2.- Cossos sobre sortints. 

 
El Pla permet un cos sobresortint tancat al l’edifici C2, amb un vol de 90 cm sobre el carrer 
de Góngora. El projecte no contempla cap cos sobresortint. 

 
 d.3.- Planta baixa. 
 

Les cotes de les plantes baixes, preses sobre la cara superior del forjat, són en l’edifici C1 
(99.35) i en l’edifici C2 (94.20) i compleixen allò que disposa l’article 225 de les NNUU. 

 

APARCAMENTS 
 
El nombre de places es de 135, organitzades en 67 places a la planta –1 i 68 places a la –2. 
 

Les places sempre compleixen la dimensió lliure mínima en qualsevol punt, segons VPO de 2,20 m x 
4,50 m Les places de la planta –1 es consideren vinculades als habitatges i es dibuixen de dimensions 
mínimes. Les places de la planta –2 són pel mercat lliure i es dibuixen aprofitant al 100% l’espai 
disponible.Els passos de vehicles tenen una amplada mínima de 4,50 m. 
La superfície de repercussió és de 24,40 m² per plaça. 
 
Els acabats de l’aparcament són: 
Sostres pintats. Murs de formigó vist pintat. Murs de ceràmica, arrebossats i pintats. 
Paviment de formigó acabat amb helicòpter, amb pols quars i tractat amb producte antipols. 
 
La ventilació és forçada. Es faran 6 renovacions per hora amb un cabal de 120.000 cm³ , la presa i 
l’expulsió de l’aire es faran mitjançant conductes verticals fins a la coberta 
 
La il· luminació disposarà d’un circuit permanent que il· lumini les zones de pas sectorialment, i un 
circuit amb temporitzador que il· lumini la resta de zones. 
 
Les places seran numerades amb pintura resistent de color clar. Les parets s’han de pintar en color 
blanc amb un sòcol d’un color clar però més resistent i una línia de color vermell. 
 
El paviment té un sistema de pendents cap a la xarxa de clavegueram amb dipòsit de recollida amb 
bomba d’aigua. 
 

PROGRAMA 
 
47 habitatges de 3 dormitoris 81%. 
3 habitatges de 2 dormitoris 6 %. 
8 habitatges de 4 dormitoris 13%. 
6 Locals comercials en planta baixa en l’edifici C2. 
Aparcament en plantes soterranis 
Equipament en planta semi-soterrani de l’edifici C1 
 
 

JUSTIFICACIÓ DELS REQUISITS MÍNIMS D’HABITABILITAT (D.259/2003 i  OME) 
 
En compliment del Decret 259/2003 de 21 d’octubre, el nivell d’habitabilitat serà de tipus complet 
per Habitatges de Protecció Oficial. 
A l’accés de cada escala de veïns hi haurà instal·lat un porter electrònic connectat amb cada 
habitatge. Així mateix disposarà d’un sistema d’enllumenat temporitzat amb interruptors a cada 
planta. 
Ambdós edificis compten amb un ascensor per a 6 persones en cada nucli d’escala. L’alçada lliure en 
tot el recorregut dels vestíbuls i escales sobrepassa els 2,10 m. L’escala ventila directament a 
l’exterior amb unes finestres practicables de superfície 1,25 m². 
Totes les peces principals dels habitatges tenen una altura lliure de 2,50 m, i les cuines, rebedors, 
passadissos i banys entre 2,20 i 2,30 m.  
Seguint allò indicat en aquest decret, totes les cuines estaran dotades d’extracció independent de 
fums, activades per mitjans mecànics, tindran instal·lat o admetran directament la instal·lació d’un 
equip de rentat de roba, amb una ventilació a l’espai exterior directe. Els estenedors de roba estaran a 
la coberta en un espai exterior protegit de vistes del carrer a raó de 3,50 m² per habitatge. 
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Segons el D.259/2003 i l’article 60 de les OME: 
El nombre de peces majors de 6 m² (D.259/2003) i 5 m² (OME) i la superfície útil de les habitatges és 
la següent: 
 

Habitatge Superfície útil (m²) peces > 5 m²  peces  > 6 m² 
  

T1   73,04   6   5 
 T2   68,58   6   5 

T3   71,59   6   5 
T4   77,80   7   7 

 T5   76,23   7   7 
 B1   56,80   5   4 
 B2   60,31   5   4 

1.1  
 

1.2 QUADRE GENERAL DE SUPERFICIES 
 
Compliment del Decret 259/2003 i les OME dels requisits mínims d’habitabilitat objectiva exigible. 
 
RELACIÓ DE SUPERFÍCIES ÚTILS   metres² 
      
PLANTA SOTERRANI  -2    

      
Aparcament    1.543,65 
Zona d'accés C1    16,07 
Zona d'accés C2    22,60 
Rampa de -1 a -2       127,55 
      
TOTAL SUP. ÚTIL SOTERRANI  1.709,87 
      
      
PLANTA SOTERRANI  -1    

      
Aparcament    1.362,79 
Zona d'accés C1    16,07 
Zona d'accés C2    22,60 
Rampa de PB a -1 i rampa al 1,5%    308,41 
      
TOTAL SUP. ÚTIL SOTERRANI  1.709,87 
 
PLANTA 0 - BLOC C1    

      
Zona equipaments    411,00 
Accés aparcament    19,93 

Accés escala A    12,58 
Accés escala B    12,58 
Accés escala C    12,58 
      
TOTAL SUP. ÚTIL SEMI SOTERRANI  468,67 
      
      

PLANTA BAIXA - BLOC C2     
      
Vestíbul A     32,45 
Vestíbul B     32,60 
Vestíbul C     32,60 
Local 1     65,69 
Local 2     61,38 
Local 3     63,74 
Local 4     61,74 
Local 5     51,25 
Local 6     64,17 
Accés aparcament    18,40 
      
TOTAL SUP. ÚTIL PLANTA BAIXA  484,02 
 
COMPLIMENT DEL DECRET 259/2003    
HABITATGE COMPLERT     
Nº Habitacions: 3      
       

HABITATGE TIPUS T1. PROGRAMA FUNCIONAL 5 PERSONES  
       
Dependència Projecte   Mínims     
       
    Volum Il·lum.   Sup.   
       
Menjador-Estar 56,60 7,76 2,80 22,37 18 
Cuina  19,55 2,16 1,06 8,50 8 
Rebedor  7,45   3,24  
Pas  12,10   5,26  
Dormitori Individual 19,33 1,44 1,00 7,64 6 
Dormitori Doble 20,82 1,44 1,03 8,23 8 
Dormitori Matrimoni 28,39 1,44 1,40 11,22 10 
Bany principal 9,24   4,20  
Traster interior 5,24     2,38   
       
TOTAL SUP. ÚTIL    73,04  
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HABITATGE TIPUS T2. PROGRAMA FUNCIONAL 5 PERSONES  
       
Dependència Projecte   Mínims     
       
    Volum Il·lum.   Sup.   
       
Menjador-Estar 51,26 7,76 2,53 20,26 18 
Cuina  19,09 2,16 1,04 8,30 8 
Rebedor  5,10   2,32  
Pas  12,10   5,50  
Dormitori Individual 17,10 1,44 1,00 6,76 6 
Dormitori Doble 21,56 1,44 1,07 8,52 8 
Dormitori Matrimoni 25,30 1,44 1,25 10,00 10 
Bany principal 9,15   3,98  
Traster interior 6,76     2,94   
       
TOTAL SUP. ÚTIL    68,58  
 
 

HABITATGE TIPUS T3. PROGRAMA FUNCIONAL 5 PERSONES  
       
Dependència Projecte   Mínims     
       
    Volum Il·lum.   Sup.   
       
Menjador-Estar 57,79 7,76 2,86 22,84 18 
Cuina  19,09 2,16 1,04 8,30 8 
Rebedor  5,41   2,46  
Pas  11,29   5,13  
Dormitori Individual 17,10 1,44 1,00 6,76 6 
Dormitori Individual 21,23 1,44 1,05 8,39 8 
Dormitori Matrimoni 25,81 1,44 1,28 10,20 10 
Bany principal 10,24   4,45  
Traster interior 7,04     3,06   
       
TOTAL SUP. ÚTIL    71,59  
 
COMPLIMENT DEL DECRET 259/2003    
HABITATGE COMPLERT     
Nº Habitacions: 4      
       
HABITATGE TIPUS T4. PROGRAMA FUNCIONAL 6 PERSONES  
       

Dependència Projecte   Mínims     
       
    Volum Il·lum.   Sup.   
       
Menjador-Estar 50,98 7,33 2,52 20,15 20 
Cuina  18,40 2,16 1,00 8,00 8 
Pas  25,59   11,63  
Dormitori Individual 17,05 1,44 1,00 6,74 6 
Dormitori Individual 16,75 1,44 1,00 6,62 6 
Dormitori Doble 21,56 1,44 1,07 8,52 8 
Dormitori Matrimoni 25,30 1,44 1,25 10,00 10 
Bany principal 9,45   4,11  
Traster interior 4,67     2,03   
       
TOTAL SUP. ÚTIL    77,80  
 

HABITATGE TIPUS T5. PROGRAMA FUNCIONAL 6 PERSONES  
       
Dependència Projecte   Mínims     
       
    Volum Il·lum.   Sup.   
       
Menjador-Estar 50,65 7,33 2,50 20,02 20 
Cuina  18,47 2,16 1,00 8,03 8 
Pas  23,43   10,65  
Dormitori Individual 15,89 1,44 1,00 6,28 6 
Dormitori Individual 17,05 1,44 1,00 6,74 6 
Dormitori Doble 21,23 1,44 1,05 8,39 8 
Dormitori Matrimoni 25,30 1,44 1,25 10,00 10 
Bany principal 9,41   4,09  
Traster interior 4,67     2,03   
       
TOTAL SUP. ÚTIL    76,23  
 
COMPLIMENT DEL DECRET 259/2003    
HABITATGE COMPLERT     
Nº Habitacions: 2      
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HABITATGE TIPUS B1. PROGRAMA FUNCIONAL 4 PERSONES  
       
Dependència Projecte   Mínims     
       
    Volum Il·lum.   Sup.   
       
Menjador-Estar 48,65 8,22 2,40 19,23 14 
Cuina  19,80 1,74 1,08 8,61 6 
Pas  11,68   5,31  
Dormitori Doble 21,38 1,44 1,06 8,45 8 
Dormitori Matrimoni 28,34 1,44 1,40 11,20 10 
Bany principal 9,20     4,00   
       
TOTAL SUP. ÚTIL    56,80  
 
HABITATGE TIPUS B2. PROGRAMA FUNCIONAL 4 PERSONES  
       
Dependència Projecte   Mínims     
       
    Volum Il·lum.   Sup.   
       
Menjador-Estar 55,36 8,22 2,74 21,88 14 
Cuina  19,80 1,74 1,08 8,61 6 
Pas  11,73   5,33  
Dormitori Doble 21,56 1,44 1,07 8,52 8 
Dormitori Matrimoni 28,94 1,44 1,43 11,44 10 
Bany principal 10,42     4,53   
       
TOTAL SUP. ÚTIL    60,31  
 
 
SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES: 
 
EDIFICI C1 
Planta      Sup. Total Construïda (m2) 
COBERTA 55,30 
QUARTA 557,50 
TERCERA 557,50 
SEGONA 557,50 
PRIMERA 557,50 
BAIXA 557,50 
SEMI-SOTERRANI 557,50 
TOTAL C1 3.397,30 
 
EDIFICI C2 

Planta      Sup. Total Construïda (m2) 
COBERTA 55,30 
QUARTA 656,57 
TERCERA 656,57 
SEGONA 656,57 
PRIMERA 656,57 
BAIXA 656,57 
TOTAL C2 3.338,15 
 
APARCAMENT 
SOTERRANI –1 1.776,77 
SOTERRANI –2 1.776,77 
 
TOTAL GENERAL 10.288,99 
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ACCESSIBILITAT: JUSTIFICACIÓ DEL DECRET 135/1995 
 
Es complirà amb tot allò que disposa el decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 
20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, i d’aprovació del codi d’accessibilitat. 
 

a) En especial cal fer esment a l’article 29 del citat decret referent a la “Reserva d’habitatges per 
a persones amb disminució per mobilitat reduïda”: ...de conformitat amb l’article 45 de la 
Llei de l’habitatge 24/1991, de 29 de novembre, les programacions anuals de promoció 
pública d’habitatge faran reserva d’un 3% del volum total, per a destinar-lo a satisfer la 
demanda del col·lectiu de persones que tenen la declaració legal de disminució perquè tenen 
reduïda de forma permanent la seva mobilitat... 
El projecte consta de 58 habitatges de VPO, però forma part d’una operació de construcció 
més gran que conté un altre edifici d’habitatges on es fa la reserva de la globalitat d’habitatges 
adaptats. 

b) L’aparcament soterrat compleix l’article 26 del decret 135/1995, el qual requereix un nombre 
mínim de 2 places adaptades, ja que hi ha un total de 139 places d’aparcament, la seva 
ubicació i dimensions estan al plànol de soterrani, estan degudament senyalitzades i pròximes 
als accessos de vianants. 

c) En compliment de l’article 27 sobre “l’accessibilitat als edificis d’ús privat de nova 
construcció que, amb caràcter obligatori, disposin d’ascensor” cal fer esment que tots els 
itineraris que uneixen els habitatges amb les dependències d’ús comunitari i amb l’exterior, 
reuneixen els següents requisits: 

� Amplada lliure: 2,50 m > 0,90 m mínim. 
� Altura lliure: 2,50 m > 2,10 m mínim. 
� Graons: hi ha un graó de 5 cm d’altura a l’accés de l’entrada de l’edifici < 12 cm. 
� Rampa: al bloc C2 hi ha una rampa que uneix la planta baixa amb el carrer de 

Góngora que té un pendent de 5 %  < 8 %  i un desenvolupament de 5,10 m < 10 m, 
i un ample de 1,20 m > 0,90 m. 

� Ascensor: les portes de la cabina i del recinte són automàtiques i la cabina mesura 
1,00*1,20 m  >  0,90*1,20 m. Sempre es pot inscriure un cercle de Ø 1,40 m > 1,20 
m davant de la porta de recinte de l’ascensor. 

� Hi ha un ascensor adaptat que uneix l’exterior (C/ Gongora) amb les dues plantes 
de l’aparcament. 

 

COMPLIMENT DEL DECRET 172/1999 

 
Les infrastructures comunes d’accés a les telecomunicacions es regiran per allò que disposa el decret 
172/1999, de 29 de juny, sobre canalitzacions i infrastructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia 
bàsica i altres serveis per cable en els edificis. 
El promotor haurà d’encarregar un projecte a un tècnic competent el qual es regirà per les següents 
disposicions: 
 La xarxa de distribució i subministre estarà formada per: 

a) Canalització externa: realitzada i dimensionada per la companyia subministradora. 
b) Punt d’entrada general: 

b.1 – punt d’entrada soterrat pel pas de 2 conductes de Ø 60 mm. Es projecta un 
punt d’entrada general per a cada bloc. 

b.2 – punt d’entrada superior pel pas de 2 conductes de Ø 60 mm. Es projecta un 
punt d’entrada superior per a cada caixa d’escala. 

c) Canalització d’enllaç fins al RITI i al RITS: 
c.1 – per l’escomesa des del punt d’entrada general soterrat, s’inclouen una 

canaleta de 100 cm²  de secció, superficial pel sostre del soterrani –1. 
c.2 – per l’escomesa des del punt d’entrada general superior a cada caixa d’escala, 

s’inclourà una canalització encastada al badalot, d’una secció equivalent a 2 
conductes de Ø 60 mm. 

 Es col·locaran conductes d’enllaç cada 30 m de llargària per a les canalitzacions, 
encastades o superficials, de dimensions mínimes de 40*20*12 mm. 

d) Els recintes d’instal·lacions de telecomunicacions es situen sempre individualment per a 
cada caixa d’escala. 

d.1 – El recinte superior (RITS) es projecta sobre la coberta, damunt la caixa de 
l’ascensor amb accés des de l’interior, de dimensions aproximades de 
2,10*1,60*1,90 m, molt superior als mínims de 0,70*0,60*0,35 m. 

d.2 – S’ha optat per situar un RITI  cada caixa d’escala: al bloc C1 a la planta semi 
soterrani i al bloc C2 a la planta baixa; aquests recintes mesuren 
aproximadament 2,10*1,50*0,60 m, molt superior als mínims de 
0,70*0,60*0,35 m. 

Tots els armaris disposen davant d’ells, d’un espai lliure amb fondària > 1 m.  
S’instal·larà una línia elèctrica de secció igual o superior a 2*2,5 mm² amb posada a 
terra. 

e) La canalització principal, projectada amb trams rectilinis, que connecta ambdós RIT, 
tindrà una secció per a cada caixa d’escala, equivalent a 60 cm² , encastada. 

f) Es col·locaran registres de planta de dimensions mínimes de 200*200*120 mm a cada 
replà d’accés als habitatges. 

g) La canalització secundaria fins als recintes d’accés a l’usuari, projectada en trams 
rectilinis, es realitzarà amb canaletes d’una secció equivalent a 10 cm². 

h) El registre d’accés d’usuari es situarà dins de cada habitatge en l’espai del rebedor. Es 
composarà d’un registre encastat de dimensions aproximades de 200*200*120 mm. 

Els elements de captació a l’espai exterior es situaran sobre els badalots de les escales, per a la 
captació de senyals de difusió terrenal com per satèl·lit. 
 
 

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LES MESURES DE PROTECCIÓ CONTRA EL FOC 
 
En tot moment se seguirà allò que disposa la Norma Bàsica d'Edificació, NBE-CPI/1996 sobre 
Condicions de Protecció contra Incendis als edificis, a l'Ordenança sobre normes constructives per a la 
prevenció d'incendis de 27 de juny de 1997 i normes complementaries de l'Ajuntament de Barcelona, 
així com la Norma Tecnològica d'Edificació NTE/IPF/1984 d'Instal·lacions de Protecció contra el foc. 
 

NBE-CPI/1996 
Condicions particulars de l’Ús d'Habitatge. 
 

Definició de l’ús Habitatge: es considera extensiu a totes les zones destinades a aquest ús, sigui quin 
sigui el tipus d’edifici on es trobi: habitatge unifamiliar, edifici de pisos o apartaments, etc. 
 
Compartimentació: els edificis i establiments estaran compartimentats en sectors d’incendi amb 
elements resistents al foc segons la norma, de manera que cada sector tingui com a màxim 2.500 m² en 
un o varis nivells o plantes. En el cas dels habitatges es considerarà que cada habitatge conforma un 
sector diferent si les seves parets i forjats tenen una RF-60. 
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L’origen d’evacuació: es considerarà origen d’evacuació la porta de l’habitatge. 
 
El número de sortides necessàries: considerant com a origen d’evacuació la porta de cada habitatge i 
tenint present que les altures màximes d’evacuació descendent són de 11,60 m < 14 m pel bloc C1 i de 
12,39 m < 14 m pel bloc C2, només cal una sortida cap a l’exterior segur per a cada caixa d’escala. 
 
Disposició i característiques de les escales i rampes: totes les escales són d’evacuació descendent, sense 
protegir, i d’ample lliure de pas d’1,00 m amb passamà a una banda i un ull d’escala de superfície 0,40 
m². Els graons són de 28 x 18 cm, per la qual cosa compleixen amb la normativa que fixa una estesa 
mínima de 28 cm i una altura entre 13 i 18,5 cm.  
 
Estabilitat davant del foc: totes les parets i forjats compatimentadors de l’habitatge presentaran una EF-
60, així mateix s’exigirà als elements de partició interior, excepte a les portes i registres una resistència 
al foc RF-60. Això s’assolirà empleant per als tancament murs de formigó sense revestir de gruix 10 cm, 
forjats reticulars enguixats o amb cel ras de plaques de guix i tancaments interiors de maó buit de 4 cm 
enguixats a dues cares amb 1,5 cm. 
 
Instal·lacions de protecció: 
 

Les portes de la cabina dels ascensors presentaran una resistència al foc igual a la meitat de 
l’element que la delimita, per la qual cosa serà RF-30. 
Els recorreguts d’evacuació estaran dotats d’enllumenat d’emergència: a cada caixa d’escala hi 
haurà enllumenat d’emergència a cada replà, al replà intermig de l’escala i sobre la sortida al carrer 
en planta baixa. 
Extintors: es disposaran extintors d’eficàcia 21A-113B de manera que el recorregut real en cada 
planta des de qualsevol origen d’evacuació fins a un extintor no superi els 15 m. 
No cal senyalització d’emergència. 
Característiques de l’enllumenat d’emergència a totes les vies d’evacuació (escales i vestíbuls) fins 
el carrer.  

- Condicions de l’enllumenat: nivell d’il·luminació 1 lux a ras de terra 
- Nivell d’il·luminació dels equips de protecció:5 lux 
- Dotació: 5 lúmens / m²  
- Flux lluminàries: ≥ 30 lúmens 
- Separació entre lluminàries: 4h on “h” és l’altura on es col·loquen (2,5 ≥ h ≥ 2 

metres) 
 
Condicions particulars de l’Ús Garatge o Aparcament. 
 
Definició de l’ús Aparcament: s’ha de considerar garatge o aparcament tota aquella zona d’un edifici 
destinada a l’estacionament de vehicles, incloent-hi els serveis de revisió. S’exclouen els tallers de 
reparació i els estacionaments de vehicles destinats al transport regular de persones i mercaderies. 
 
Compartimentació: la superfície total de les tres plantes soterrades d’aparcament és de 3.554 m² per la  
qual cosa es considera un sol sector d’incendis que no necessita cap compartimentació especial ni 
tampoc la instal·lació de ruixadors. 
 
Ús Aparcament: es considerarà origen d’evacuació tots els punts dels carrers de circulació que serveixen 
a les places d’aparcament i tots els punts ocupables de les zones destinades a revisió de vehicles. La 
ocupació calculada serà de 1 persona/40 m², per la qual cosa entre les tres plantes d’aparcament tindrem 
una ocupació total de 89 persones. 

El número de sortides necessàries: totes les plantes de l’aparcament projectat tenen dues sortides cap a 
l’exterior ja que cal salvar en sentit ascendent més de 2 m i la ocupació total sobrepassa les 50 persones. 
Una sortida dóna al carrer peatonal i l’altra al carrer de Góngora. El recorregut màxim, mesurat sobre 
l’eix dels passos, fins a una sortida de planta és de 35 m < 50 m. 
 
Disposició i característiques de les escales i rampes: les dues escales són d’evacuació ascendent, 
especialment protegides (compten amb un vestíbul previ ventilat independentment i a sobre pressió), una 
amb ascensor, amb un ample de pas lliure de 1,25 m amb passamà a una banda i un ull d’escala de 0,40 
m². Els graons són de 28 x 17,5 cm, per la qual cosa compleixen amb la normativa que fixa una estesa 
mínima de 28 cm i una altura entre 13 i 18,5 cm. Les escales no necessiten vestíbul previ a la seva 
sortida a l’exterior.  
 
Estabilitat davant del foc: totes les parets i forjats compatimentadors de l’aparcament presentaran una 
EF-120, així mateix s’exigirà als elements de partició interior, excepte a les portes i registres una 
resistència al foc RF-120. Això s’assolirà empleant per als tancament murs de formigó sense revestir de 
gruix 14 cm, forjats reticulars i tancaments interiors per les sortides d’evacuació de maó buit de 11 cm 
arrebossats a dues cares amb 1,5 cm. 
 
Instal·lacions de protecció: 
 

Detectors de fums: es col·locaran detectors de fum a totes les plantes a raó 1 ut / 60 m² � 57 
unitats. 
Extintors: es col·locaran  extintors d’eficàcia 21A-113B a raó 1 unitat / 20 places � 7 unitats, 
sempre que es compleixi el principi que  n’hi ha un per cada 15 m de recorregut d’evacuació. 
No cal columna seca. 
Boques d’incendi: es obligatori la instal·lació de boques d’incendi de manera que les mànegues 
arribin a tots els orígens d’evacuació (places d’aparcament) i sempre 1 boca propera a cada sortida 
(2 sortides: 2 mànegues). Cal considerar que es preferible instal·lar mànegues de 25 mm ja que les 
pot utilitzar qualsevol persona sense ensinistrament especial. La distància protegida per cada 
mànega es la seva longitud més 5 m de raig d’aigua, així doncs una mànega de 25 m protegeix 30 
m a la rodona.  
Enllumenat d’emergència: tot l’aparcament, inclosos els passos i les escales fins a l’exterior, 
tindran enllumenat d’emergència de manera que a qualsevol hora del dia sempre hi hagi el mateix 
nivell d’il·luminació uniforme. 

- Condicions de l’enllumenat: nivell d’il·luminació 1 lux a ras de terra 
- Nivell d’il·luminació dels equips de protecció:5 lux 
- Dotació: 5 lúmens / m²  
- Flux lluminàries: ≥ 30 lúmens 
- Separació entre lluminàries: 4h on “h” és l’altura on es col·loquen (2,5 ≥ h ≥ 2 

metres) 
 
Condicions exclusives del compliment de l’Ordenança de protecció contra incendis 
 
A més a més de totes les consideracions anteriors cal tenir present que la normativa municipal per a 
Barcelona incorpora una sèrie de limitacions especials. En el cas que tractem afecten en concret a 4 
aspectes del projecte: 
 

1. Cal respectar les condicions de mitgera i trobada de sectors diferents que indica l’article 15.2 de 
la NBE-CPI/96 entre tots els habitatges ja que la façana es realitza amb el sistema de mur cortina 
de plaques de formigó armat recolzades als forjats. Això implica que els buits de façana sempre 
es separen més d’1,00 m en vertical per a evitar la propagació del foc. 
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2. Es pot considerar sortida de planta l’arrancada d’una escala oberta, ja que cal mesurar a eix el 
recorregut fins a la sortida de l’edifici i ajustar-lo als 50 m de recorregut màxim per a una 
evacuació de fins a 50 persones, quan el màxim nombre d’habitants en una mateixa escala 
corresponent al bloc C1 és de 40 persones, per a un recorregut descendent de 43 m; en el bloc C2 
el màxim nombre d’ocupació correspon a l’escala C amb un total de 68 persones amb un 
recorregut d’evacuació màxim de 25 m. Segons aquestes indicacions el recorregut més llarg fins 
a la porta d’accés de l’edifici és de 42,80 m � no cal sectoritzar. 

3. El punt 6 de l’article 39 obliga a instal·lar un sistema d’extinció automàtica en els soterranis amb 
ús d’aparcament a partir del segon soterrani. El projecte contempla només dues plantes.  

4. El nivell d’enllumenat mínim en les vies d’evacuació s’incrementa fins els 3 lux, a ras de terra. 
 
JUSTIFICACIÓ DE LES PLACES D’APARCAMENT  
 
Justificació dels articles 298 a 300 de les NNUU de previsió d’aparcaments en edificis: 
 
La superfície de repercussió és de 24,60 m² per plaça, superior als 20 m² / plaça mínims incloses rampes 
d’accés, àrees de maniobra, illetes i voreres. 
 
El número mínim de reserva de places d’aparcament per els habitatges de la promoció el fixa el P.E.R.I. 
aprovat, però sempre seran com a mínim 1 plaça d’aparcament cada 200 m² de sostre edificable 
potencial, els blocs C1 i C2 tenen una superfície construïda total sobre rasant de 6.275 m² per la qual 
cosa el número mínim de places reservades seria de 32 < 139 places projectades.  
 
L’amplada dels accessos és de 3 m per a cada sentit al llarg dels 16 primers metres d’entrada. Els 
primers 4 metres al 4%, seguit d’un tram de 8 metres de longitud amb un pendent del 8% i l’últim 
segment de 13 metres al 20% → La planta soterrani –1 es troba a 3,35 metres per sota la rasant del 
carrer. 
L’accés per a vianants es realitza separat de l’accés de vehicles a través del nucli d’escala en el bloc C1 
d’accés des de la zona peatonal, de la planta 0 a la –2; i en l’edifici C2 d’accés pel carrer Gongora fins 
planta –2 amb una escala i un ascensor hidràulic adaptat per a 6 persones. 
  
Justificació dels articles 104 a 120 de les OME  
 
Existeixen un total de 139 places d’aparcament, de les quals: 

- 2 places amb d’amplada mínima de 2,90 m són reservades permanentment per a minusvàlids 
segons el decret 135/1995. 

-  el resta de places (137) són de dimensions >= 2,20 m * 4,50 m. 
 
L’altura lliure de les plantes soterrani són les següents:  
 Planta –1 �  3,10 m mínims i 5,25 m màxim 
 Planta –2 �  2,95 m 
I que d’acord amb l’art.109 no es reduirà amb canalitzacions o instal·lacions anàlogues en les zones de 
circulació. 
Igualment a l’exterior s’indicarà l’altura màxima dels vehicles que puguin penetrar a l’interior, inferior 
en 50 cm. 
Es pot accedir directament a totes les places, d’acord amb l’article 110. 
 
Es senyalitzaran els emplaçaments i passadissos d’accés dels vehicles, així com el camí que pugui 
recórrer l’usuari com a vianant per evitar-li el risc d’atropellament. 
 

L’amplada dels accessos a les dues rampes de vehicles per a cada sentit és de tres metres per a cada una. 
L’amplada total és doncs de 6,00 m > 5,40 m mínims. És balissaran de manera que s’estableixi el seu 
sentit únic de circulació. 
 
Les rampes de vehicles en el seu punt de màxima pendent són del 20%. L’amplada és de 5,50 m > 5,00 
m mínims, amb sobreample suficient a les corbes i el radi de curvatura és de 6,50 m a l’inici o part baixa 
de la rampa, sempre mesurat en el eix del carril de circulació. Els 4,00 m de profunditat immediat als 
accessos tenen un pendent del 4%. 
 
El sistema de ventilació serà forçada i assegurarà una renovació mínima d’aire de 15 m³/hora per cada 
m² de superfície, la qual cosa vol dir una renovació per hora de 21.495 m³.  
El nivell d’il·luminació habitual de servei serà de 15 lux entre les places d’aparcament i les zones 
comuns de circulació de l’edifici i de 50 lux a l’accés. 
 
JUSTIFICACIÓ DEL D.202/1998 DE FOMENT D’ESTALVI D’A IGUA  
 
Les aixetes de banyeres, dutxes, bidets, lavabos i aigüeres disposaran d’algun distintiu reconegut pel 
qual quedi oportunament garantit l’estalvi d’aigua segons les només aplicables als estats membres de la 
Unió Europea. 
Els inodors han de comptar amb algun mecanisme d’interrupció voluntària de la sortida d’aigua. 
 
JUSTIFICACIÓ DE L’ORDRE 31/5/1999 SOBRE ASCENSORS 
 
Es complirà en tot moment allò que disposa l’Ordre de 31 de maig de 1999 sobre la instal·lació i posada 
en funcionament dels ascensors amb marcatge CE i sobre l’actuació de les entitats d’inspecció i control, 
concessionàries de la Generalitat, sobre ascensors amb marcatge CE. 
 

JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
ORIENTACIÓ 
 
Segons la disposició volumètrica prevista al P.E.R.I., els edificis tenen els seus costats majors 
orientats al N-S. 
 
ACCESSOS 
 
Els accessos es realitzaran a través dels vestíbuls d’entrada situats al carrer Gongora per l’edifici C2 i 
pel carrer Marín per l’edifici C1. 
L’edifici C1 té un segon accés des del passeig peatonal, en aquest vestíbul només arriba l’ascensor. 
 
DISTRIBUCIÓ Nº HABITATGES/REPLA 
 
Donada la reduïda profunditat edificable i la necessitat d’obtenir habitatges oberts a façanes oposades 
per garantir una correcta ventilació, s’ha disposat un accés a dos habitatges per cada replà a les 
Escales centrals, mentre que al tester de l’edifici C2, trobem tres habitatges per replà. 
 
CRITERIS FUNCIONALS 
 
Des del vestíbul de cada entrada s’accedeix als ascensors que recorren 5 plantes en el edifici C2, els 
ascensors del edifici C1 recorren 6 plantes, des de la planta d’equipaments fins a la planta quarta. 
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Donada l’alçada de la última planta fins la sortida al carrer, les escales no és necessari que es 
desenvolupin en recinte propi. 
 
L'habitatge compta amb una clara separació entre la zona de dia i la de nit col·locades en façanes 
oposades i articulades pel rebedor. Sempre que ha sigut possible, el passadís ha estat substituït per un 
distribuïdor ampli. A la façana sud s’agrupen els estars i cuines i per necessitats tècniques els 
safareigs. 
Des del rebedor es pot accedir independentment a l’estar-menjador, als dormitoris i a la cuina. 
 
JUSTIFICACIÓ CONSTRUCTIVA I ECONOMICA  
 
El sistema constructiu és convencional en quant a l'estructura i poc habitual en la resolució dels 
tancaments de l’edifici en un intent d'evitar o almenys minimitzar els problemes derivats de la 
presència de ponts tèrmics. Així, la fulla exterior de prefabricats de formigó GRC mantenen en tot 
moment una total independència  dels doblegats interiors existint entre ambdues un espai, que, per 
petit que sigui, permet col·locar un material amb capacitat aïllant que impedeixi el contacte de 
materials des de l'interior fins l'exterior. 
 
La coberta invertida utilitzada és clarament més econòmica que qualsevol de les alternatives 
disponibles a la pràctica quotidiana i compensa el sobrecost de les zones transitables. Les zones 
transitables destinades a estenedor, es resoldran amb un paviment flotant que no afecta a l’acabat i 
desguàs de graves de la coberta. Aquesta zona s’acotarà mitjançant una barana perimetral separada 
un mínim de 3 metres respecte el perímetre de l’edifici, de manera que s’impedeixi l’accés a les 
zones no transitables. 
 
La fusteria d’alumini és competitiva respecte a l'alternativa del PVC a la qual cosa es suma la 
sistematització  dimensional de la proposta. L’envidrament senzill de 8 mm compleix amb els 
requisits de la NBE-CA-88 i de la NRE-AT-87 donada les dimensions dels buits de façana 
 
Un objectiu prioritari del projecte és la concentració de tots els locals tècnics per minimitzar el 
recorregut de canonades. Així mateix, tant els muntants com la centralització dels comptadors dels 
diferents serveis s'han concentrat en punts propers a l'inici del seu recorregut vertical per reduir 
distàncies. 
 

SISTEMA GENERAL DE CONSTRUCCIÓ 
 
1.-TREBALLS PREVIS 
 
Abans de començar els treballs de moviment de terres es neutralitzaran les instal·lacions urbanes 
existents permetent el seu normal funcionament. 
 
Es disposarà una tanca provisional d'obra segons les prescripcions indicades per l’Ajuntament de 
Barcelona. 
 
Tant el replanteig previ com el definitiu es realitzaran seguint allò indicat en el Plec de Condicions. 
 
 En tot moment es complirà amb les exigències de seguretat contingudes en la normativa vigent. 
 
L’enderroc de l’edifici existent ja s’haurà realitzat, per la qual cosa el solar estarà net i sense cap 
element constructiu de l’edifici anterior per sobre del nivell de la vorera perimetral. 

2.- MOVIMENTS DE TERRES 
 
Donades les característiques del sòl, l’excavació es realitzarà per mitjans mecànics convencionals. 
Les terres es transportaran a l’abocador autoritzat. 
 
3.- FONAMENTS 
 
La solució més apropiada per la fonamentació s’adequarà a l’estudi geotècnic del terreny. 
L’existència de soterranis determina l’execució inicial d’un mur de formigó armat perimetral. Aquest 
mur perimetral contarà amb un sistema d’impermeabilització realitzat mitjançant pintura asfàltica i 
un de drenatge per tub de 110 mm a fi d’evitar-hi la infiltració d’aigües i humitats. 
 
La solera del soterrani serà formada per un emmacat de 15 cm, làmina de polietilè sobre un gruix de 
sorra de 5 cm i xapa de formigó de 20 cm acabada en quars de color vermell. 
 
Tots els passos d’instal·lacions, de connexions, de clavegueram, etc., han d'anar embeinats i cal 
preveure els passos necessaris per al seu registre i reparació. 
 
Els punts dels junts estructurals o de dilatació han d’arrencar sempre a partir de la fonamentació i cal 
protegir els junts mitjançant materials elàstics i impermeables. 
 
Cal preveure la conveniència de deixar unes esperes en l’armat de la fonamentació per poder 
connectar el cable de la posada a terra. 
 
4.- SANEJAMENT 
 
1.ELEMENTS DE LA XARXA VERTICAL 
 
L’evacuació de les aigües pluvials de coberta i les aigües fecals provenints dels diferents aparells 
sanitaris, es faran mitjançant una xarxa mixta de baixants situats a les posicions grafiades als 
diferents plànols de projecte. 
La totalitat dels elements estaran constituïts per tub de PVC segons UNE 53.114, de la sèrie F, en els 
trams que recullen exclusivament aigües pluvials i de la sèrie C en aquells trams en que es recullen 
aigües fecals provinents dels diferents aparells. 
El dimensionat de la instal·lació, d’acord amb la taula adjunta, ha estat feta mitjançant el sistema 
d’unitats de descàrrega, descrit a la norma BS 5.572, i considerant una pluviometria de 2,7 l/min/m2 
per als elements pluvials. 
El diàmetre adoptat per a la totalitat de les baixants és de 125 mm, donat que en cap cas es supera el 
valor de 13,3 l/s establert a la norma anterior. 
Respecte a la xarxa de petita evacuació, es procedirà al desguàs dels diferents aparells amb tubs de 
PVC, de les mateixes característiques. Els diàmetres a adoptar seran els següents: 
 

APARELL       DIÀMETRE      
Inodor             110 
Aigüera/Rentavaixelles               40 
Rentador/Rentadora               40 
Banyera               40 
Rentamans/Bidet               32 
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2. ELEMENTS DE LA XARXA HORITZONTAL 
 
La recollida de les aigües provinents dels diferents elements de la xarxa vertical es farà mitjançant 
una xarxa de col·lectors horitzontals penjada del sostre del local comercial o de l’aparcament segons 
convingui. 
 
El pendent dels diferents trams, formats com en el cas anterior per tubs de PVC segons UNE 53.114, 
serà com a mínim del 2 % d’acord amb el que es grafia al plànol de la planta corresponent. 
 
Pel dimensionat dels trams s’ha considerat l’obtenció d’un grau d’omplida de ½ tub i una velocitat 
d’arrossegada mínima de 0,5 m/s, que garanteix la no producció de sedimentacions. 
 
Amb independència de l’anterior i d’acord amb el Plec de Prescripcions Tècniques del Institut Català 
del Sòl, el diàmetre mínim del col·lector serà de 200mm. 
 
Al peu de les baixants s’instal·laran registres adients que permetin la fàcil neteja de la xarxa, en cas 
de producció d’obstruccions a la mateixa. 
 
1. CÀLCULS JUSTIFICATIUS 
 
A continuació s’inclouen els càlculs justificatius corresponents: 
 
                  
        PLUVIAL        FECAL       TOTAL     OMPLIDA 

   m2    l/s    UD    l/s    ∅     l/s      P       h 
Baixant tipus    107   4,92   130   4,2   125    9,01       
Col·lector  baixant tipus    107   4,82   130   4,2   125    9,01      2    1/2 

Col·lector 2 baixants    214   9,64   260   5,0   160  14,64      2    1/2 
Inodor, banyera       7      
Rentamans, bidet       1      
Aigüera       6      
Rentadora       4      
 
5.- ESTRUCTURES 
 
ACCIONS VERTICALS 
 
PLANTA SOTERRANI 1 BAIXA 
 
Pes forjat 40 + 5                                            600 kp/m2 
Paviment més envans                               100 kp/m2 
Sobrecàrrega d’ús                                         1000 kp/m2 
 
PLANTA PISOS 
 
Pes forjat 25 + 5                                            450 kp/m2 
Paviment més envans                               180 kp/m2 
Sobrecàrrega d’ús                                          200 kp/m2 
 

PLANTA COBERTA 
 
Pes forjat 25 + 5                                            450 kp/m2 
Paviment més envans                               100 kp/m2 
Sobrecàrrega de neu                                        50 kp/m2 
Sobrecàrrega d’ús                                          100 kp/m2 
 
Independentment d’aquestes càrregues generals, s’han considerat les càrregues lineals de tancament. 
Donada l’alçada de l’edifici i la seva situació topogràfica normal, s’ha previst una pressió dinàmica 
de 75 kp/m2 (velocitat 125 km/h) afectada per un coeficient eòlic de 1.20 i amb un coeficient eòlic 
d’esveltesa de K=1. 
 
No es preveu l’aplicació d’accions tèrmiques i reològiques per existir junts de dilatació convenients. 
Així mateix, no es preceptiu la consideració d’accions sísmiques segons el grau VII de la zona a la 
qual pertany. 
 
COEFICIENTS DE PONDERACIÓ 
 
En conformitat amb les especificacions de la Instrucció del Formigó Estructural EHE-2661 Real 
decreto del 11 de Diciembre de 1998, els coeficients de ponderació adoptats per als diferents 
elements que componen l’estructura, són els següents: 
 
a.- Formigó: controlat mitjançant provetes 
 
                                 γc = 1.50 
 
b.-Acer: controlat mitjançant assaig no sistemàtics 
 
                                 γs = 1.15 
 
c.- Coeficients de majoració per a les accions sobre l’estructura, control d’execució normal i uns 
danys previsibles (en cas d’accident) de tipus mig. 
 
                                 γf = 1.60 
 
RESISTÈNCIES ADOPTADES 
 
Les diferents resistències adoptades als diferents elements que formen l’estructura són les següents: 
 
FORMIGONS 
 
Formigó en fonaments 
 
Per a la construcció del fonament i de les riostres, s’ha previst un formigó amb una resistència 
característica, mesurada en proveta cilíndrica de 15 x 30 cm als 7 dies de 159,60 kp/cm2 i als 28 dies, 
major o igual a 250 kp/cm2, essent de consistència plàstica i assentament en con d’Abrams de 3 o 5 
cm, mitjançant un nivell de control normal. 
 
  



Seguiment d’obra dels blocs C1 i C2 dels “Habitatges del Governador”                                                                                                                                                                                                                    35 
 

Formigó en pilars 
 
Per a la construcció dels pilars s’ha previst un formigó amb una resistència característica, mesurada 
en proveta cilíndrica de 15 x 30 cm als 7 dies de 159,60kp/cm2 i als 28 dies, major o igual a 250 kp/ 
cm2 essent de consistència plàstica i assentament en con d’Abrams de 3 a 5 cm, mitjançant un nivell 
de control normal. Per tractar-se d’elements amb formigó vertical a gran alçada, aquesta resistència 
disminueix en un 10%. 
 
Formigó en forjats 
 
S’ha previst un formigó amb una resistència característica, mesurada en proveta cilíndrica de 15 x 30 
cm als 7 dies de 159,60 kp/cm2 i als 28 dies, major o igual a 250 kp/cm2, sent de consistència 
plàstica i assentament en con de Abrams de 3 a 5 cm, mitjançant un nivell de control normal. 
 
ACER 
 
En tota l’estructura s’ha previst utilitzar un acer del tipus corrugat i amb un límit elàstic aparent igual 
o superior a 5100 kp/cm2. 
 
 
COMPROVACIÓ DE PUNXONAMENT 
 
Al voltant de cada pilar s’ha efectuat a les plantes una comprovació a punxonament. Aquest càlcul ha 
estat realitzat, dins l’àbac, en una secció que voreja al  pilar, a una distància de les cares igual a mig 
cantell, sobre la qual gravita el forjat de cada planta de l’edifici. 
 
L’esmentada comprovació s’ha realitzat a tots els forjats, dins de cadascun d’ells, solament a les 
plantes més desfavorables, és a dir, aquelles en les quals la secció dels pilars és menor. 
 
La resistència del formigó a esforç tallant s’ha pres d’acord amb la Instrucció del Formigó Estructural 
EHE-2661 Real Decreto del 11 de Diciembre de 1998 igual a : 
 
fcv = 0.5 fcd = 0.5 fck/ √γc i un valor doble per als pilars interiors. 
 
ARMADURA DE REPARTIMENT 
 
Tant a les zones de capitell com a la resta de zones massisses de forjat, s’ha previst la col·locació 
d’armadures de repartiment, superiors i inferiors. 
 
CÀLCUL DELS PILARS 
 
Donat que el forjat es compon d’una xarxa ortogonal de nervis, els pilars estan sotmesos a esforços 
acords amb aquestes direccions, per la qual cosa s’ha procedit al seu càlcul considerant-los com a 
elements sotmesos a flexió composta en dues direccions. El càlcul s’ha desenvolupat pel mètode de 
la paràbola rectangle, observant-se els mínims impostos per la Instrucció del Formigó Estructural 
EHE-2661 Real Decreto del 11 de desembre de 1998. 
 
 
 
 
 

6.- RAM DE PALETA 
 
a.- TANCAMENTS EXTERIORS 
 
La solució de tancaments verticals serà la mateixa a tots els tancaments de l’edifici. Pannells 
prefabricats lleugers de morter reforçat amb fibra de vidre, resistent a l’alcalis, sobre bastiment d’acer 
zincat. 
La fulla exterior esta formada per pannells stud-frame prefabricats de façana de GRC de PREINCO ó 
equivalent, S.A. i una cambra d’aire seguida d’un envà ceràmic, l’aïllament tèrmic es realitzarà amb 
una capa de 4 cm de escuma de poliestiré expandit adossada a la ceràmica de 6 cm, amb guix 
incorporat, tipus Ladryeso o  Tabiceram ó equivalent de 83x35x8 cm col·locada encadellada. 
 
-les obertures de les diferents peces són les següents: 
 
 
PEÇA      Superf. Mínima 

            en m2 
  Superf.Projecte 
        en m2 

Sala / menjador 1.75 4,77 
Dormitoris 1.00-1.25 1,44 
Cuines 1.00 2,16 
 
 
Les sales d’estar disposen de finestres balconeres i un petit balcó de 60 cm d’ample, produït per la 
reculada puntual del pla de façana en aquest punt. Desguàs mitjançant una gàrgola d’acer inoxidable. 
 
Les baranes dels balcons són ancorades damunt del pannell stud-frame de GRC ó equivalent, per la 
qual cosa seran de platines i rodons massissos d’acer galvanitzat ancorades als pannells prefabricats 
amb fixacions colisses. Estaran acabades amb passamans tubulars i vidre laminar format per dues 
llunes incolores de 4+4 mm i butiral de color.  
 
b.-DIVISIONS INTERIORS 
 
Els envans interiors són d’un gruix mínim de 6 cm amb guix a ambdues bandes (8 cm) de peça 
ceràmica encadellada de Ladryeso o similar i s’han de construir una vegada col·locat el paviment. 
 
L’acabament superior dels envans no s’ha de fer directament al sostre i s’ha previst un junt final de 
gruix que s’executarà un cop hagin estat col·locats els paviments i executades les obres secundàries 
per a que s’hagin produït totes les deformacions originades pel pes propi dels tancaments i acabats. 
La resistència del morter serà de 20 Kg/cm2 i la maó ha d’ésser superior al 50%. El gruix dels junts 
ha d’ésser de 20 mm. 
 
Les parets interiors que serveixen de separació entre habitatges i zones comuns són d’una amplada de 
19 a 21 cm, amb  una massa de 160 kg/m2. 
 
El pas de les instal·lacions d’aigua per a les divisions interiors estarà dotat de registres de 
manteniment. Les canonades d’electricitat passaran per l’exterior dels pilars, dins de l’espessor de 
l’aïllament tèrmic. 
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c.- COBERTES 
 
La coberta serà plana no transitable del tipus invertit, amb acabat de graves. 
 
Els trams de cobertes estan separats per escales i compten amb desguassos independents. Com a 
mesura de seguretat s’han disposat quatre sobreeixidors de desguàs exterior per tram, col·locats 2 cm 
per sota del nivell del llindar de l’escala i sala de màquines de l’ascensor. 
 
Sobre el forjat es disposarà una capa de pendents de formigó cel·lular de 5 cm d’espessor mínim, i 
3% de pendent i dotat de junta de dilatació perimetral i cada tram d’escala de 3 cm de poliestirè 
expandit., una làmina de butil EPDM, una làmina de poliestirè expandit de 5 cm de gruix, un filtre 
separador de geotèxtil i l’acabat ja esmentat. 
Les cobertes de les sales d’accés a la coberta desguassaran sobre la general mitjançant tub vist. 
 
d.- ARREBOSSATS I LLISCATS 
 
Els arrebossats tindran juntes per evitar les retraccions. 
Per evitar les fissures en arrebossats, s’haurà de col·locar malla sintètica als junts de diferents 
materials, canvis importants de gruix o punts susceptibles de fissures. 
 

AÍLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS 
 
a.- AÏLLAMENT TÈRMIC  
 
Serà de poliestiré expandit a les façanes i de poliestirè extruït a les cobertes. 
 
b.- AÏLLAMENT ACÚSTIC  
 
A la separació vertical entre habitatges i entre aquestes i les àrees comunes es disposarà una paret 
composta per dos fulls de Ladryeso de 8 cm ó equivalent amb una capa d’aillament tipus Isover P1-
156 ó equivalent de 3 cm de gruix o equivalent. A la junta de dilatació es col·locarà, a més de 
l’esmentada paret 3 cm de fibra de vidre tipus pannell PV (Isover o equivalent) i un envà interior de 
maó de 8 cm. 
 
Els nervis de formigó dels forjats coincidiran amb les parets de divisió entre habitatges. 
 
A sobre el fals sostre dels banys es col·locarà una làmina de 3 cm de fibra de vidre tipus pannell PV 
(Isover o equivalent). 
 
Els paviments mai seran continus entre habitatges. 
 
S’evitarà que coincideixin al mateix punt les caixes d’electricitat de dues habitacions contigües. 
 
8.- ARREBOSSATS I ENRAJOLATS 
 
Els banys s’han d’enrajolar fins al fals sostre amb peces esmaltades de 20 x 20 cm de color blanc, . 
La col·locació ha de ser sobre arrebossat de morter i amb ciment cola. 
 
Les cuines s’enrajolaran fins al sostre, a les zones de treball; la resta dels paraments s’enguixaran i es 
pintaran amb plàstic. 

 
9.- PAVIMENTS 
 
El paviment dels vestíbuls d’entrada i dels replans d’escala serà de Terratzo de gra fi de 3 cm 
d’espessor. El sòcol serà del mateix material de 20 x 7 x 1 cm. 
Tot el paviment interior de les habitatges serà de terratzo de 30 x 30 cm, de gra mig, de color a 
escollir per la D.F., rebaixats, polits i abrillantats un cop col·locats, col·locat  amb morter de presa 
sobre un gruix de sorra de anivellació i dotat de junta de dilatació perimetral d’1 cm de poliestirè 
expandit. Serà continu, sense talls als envans, que s’executaran posteriorment excepte a les 
separacions entre habitatges. El sòcol serà de terratzo de gra fi de 7cms. 
 
10.- INSTAL·LACIONS 
 
VEURE ANEXE INSTAL.LACIONS 
 
Referent a les instal·lacions de fontaneria, es complimentarà el Decret 202/1998, de 30 de juliol (DOGC 
6/10/98) pel qual s’estableixen mesures pel foment de l’estalvi d’aigua. 
 
11.- FUSTERIA DE FUSTA I METÀL.LICA 
 
11.a.- FUSTERIA DE FUSTA 
 
Les portes d’entrada de tancament dels habitatges seran massisses, amb ferratges calculats pel seu 
pes, amb un gruix de 45 mm. Complimentant l’article 59 de les Ordenances Metropolitanes de 
l’Edificació i els articles 2.2.6 i 2.5.1 de l’Annex 2 del decret 259/2003 dels Requisits Mínims 
d’Habitabilitat, l’amplada d’aquest accés i de la porta de la sala d’estar serà de 80 cm i les que resten 
interiors han de ser totes de 70 cm de pas. 
 
La fusta serà  tipus Flandes de primera qualitat. La fusteria interior serà industrialitzada, amb 
premarc, xapada llisa i pintada. Els bastiments aniran col·locats amb gafes (4 per banda) i han de 
disposar de tapajunts, l’accionament serà mitjançant manetes. Als banys i dormitori principal es 
col·locarà balda. 
 
11.b.- FUSTERIA D’ALUMINI 
 
La fusteria exterior serà d’alumini lacat color a determinar per la D.F., del tipus compacta amb 
persiana d’alumini o pvc, amb premarcs d’acer galvanitzat. Els premarcs estaran dotats de recollidor 
de cintes, suports de l’eix d’enrotllament de la persiana i de tots els mecanismes necessaris per al seu 
funcionament, incorporats abans de ser subministrats a l’obra. 
 

Característiques de la fusteria: 
Permeabilitat a l’aire   classificació A2 segons UNE-85214-80 
Estanqueitat a l’aigua   classificació E2 segons UNE-85206-81 
Resistència al vent   classificació V3 segons UNE-85204-79 

 
Les balconeres estan col·locades a 5 cm a sobre el nivell del paviment interior per permetre la 
formació dels pendents i els gruixos d’aïllament tèrmics i paviments. 
Las persianes seran de PVC i tindran lamel·la de 40 mm d’amplada. 
 
El registre de les caixes de persiana serà hermètic i aïllant tèrmica i acústicament per la part interior, i 
de fusta pintada. 
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Els ferratges han d’anar encastats. Els elements de fusteria seran homologats. L’alçada total dels 
marcs serà de 2,10 m i la dels ampits 1,00 m. 
 
PREMARCS 
 
Està previst el subministrament en premarcs a base de perfil tubular d’acer amb tractament 
anticorrosiu. 
 
12.- GUIXERIA 
 
Abans d’enguixar els paraments, aquests han d’estar completament acabats, fins i tot d’instal·lacions 
encastades per tal d’evitar repassos. Els enguixats seran a bona vista amb cantoneres de PVC i 
reglada de sòcols. Els encontres entre els diferents paraments han de ser en angle recte. Els premarcs 
metàl·lics son galvanitzats. 
 
13.- VIDRERIA 
 
Els vidres exteriors de les habitatges seran sense cambra de 8 mm. 
 
13.- PINTURES I ESTUCATS 
 
La pintura interior sobre paraments de guix serà de dos capes de plàstic de color blanc. 
 
La pintura sobre la fusteria de fusta serà de dues capes d’esmalt sintètic sobre dues d’imprimació. 
 
El vernís sobre la fusteria de fusta serà de dues capes de poliuretà sobre dues d’imprimació. 
 
La pintura sobre metall serà tipus Oxirón aplicada en dues capes sobre dues capes d’antioxidant. 
 
15.- DIVERSOS 
 

ESCALES 
 
Les parets estaran arrebossades i l’acabat serà a base d’estuc en paraments verticals i pintats els 
horitzontals. Els estucs s’han d’acabar amb vernís enduridor. 
 
Els acords dels graons amb els paraments verticals han de ser amb sòcol de terratzo. 
El graonat serà de terratzo amb tractament antilliscant. 
 

ESTENEDORS 

 
La zona per estendre la roba serà privativa i es trobarà localitzada a l’espai anterior de les caixes 
d’escala en "patinejo" ventilat però protegit de vistes.  
 

TRACTAMENT DELS LOCALS 
 

a.- LOCALS COMERCIALS 
 
Tindran parets enguixades sense pintar, tancaments amb porta metàl·lica enrotllable, i paviment de 
terratzo. Comptaran amb sortida  independent de fums a l’exterior fins  a la coberta de diàmetre 300 
mm, connexió a baixant i ventilació estàtica. Estaran dotats de pre-instal·lació d’un bany petit 
compost per pre-instal·lació de rentamans i inodor. Tindran previsió de xarxa elèctrica amb tub i guia 
des de la centralització de comptadors fins al local i quadre general de comandament (sense ICP, 
PIAS, etc. Que depenen de la potència que es contracti posteriorment , presa de telèfon; presa de TV-
FM). 
 

JUSTIFICACIÓ COMPLIMENT DECRET 201/1994 
 
En acompliment del Decret 201/94 sobre l’abocament de residus produïts en la construcció, es fa 
constar que: 
 
Les característiques dels mateixos seran: part de paleta, formigons, morters, pètris, metalls, fustes, 
vidres, plàstics, betums i d’altres en diferents proporcions, a més del residus propis de l’excavació. 
 
El pes aproximat dels mateixos equivaldrà  a 31.150 tones. 
El volum aproximat dels residus serà de 19.390 m³  
 
La gestió dels residus es realitzarà d’acord amb la fitxa adjunta. 
 

ASCENSORS 
 
S’estarà a tot allò que regula l’ordre 31/5/99 i el decret 1314/97 de disposicions d’aplicació de la 
directiva 95/16/CE sobre ascensors. 
 
S’instal·laran ascensors sense cambra de màquines tipus “Otis 2000 VF-MRL-Sin Cuarto de Máquinas” 
o equivalent per a un buit de 1550 x 1570 mm i un fossar de 1100 mm, per l’accés a tots els habitatges i 
1 ascensor hidràulic per a 8 persones des del soterrani –2 al nivell del carrer de Gòngora tipus “Otis 2000 
H” o equivalent per a un buit de 1650 x 1700 mm. 
 
La cabina de l’ascensor té unes dimensions de 1,20 m en el sentit de l’accés i de 1,00m en el sentit 
perpendicular. Disposa de passamans a una alçada de 0,90 m, i les botoneres, tant interiors  com de 
replà, es col·loquen entre 1,00 m i 1,40 m respecte del terra. Les botoneres tenen la numeració en 
Braille o en relleu.    
 
Al costat de la porta de l’ascensor i a cada planta hi ha un número en alt relleu que identifica la 
planta, amb una dimensió mínima de 10 x 10 cm i a una alçada de 1,40 m des del terra. 
 
Les portes de la cabina i del recinte són automàtiques, d’una amplada mínima de 0,80 m, i davant 
d’elles es pot inscriure un cercle d’un diàmetre de 1,50 m en planta baixa i de 1,20 m en les plantes 
pis. 
 
Els passamans de la cabina són de disseny anatòmic i permeten adaptar la mà, tenen una secció igual 
o funcionalment equivalent a la d’un tub rodó de diàmetre entre 3 i 5 cm, separat, com a mínim, 4 cm 
dels paraments verticals. 
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RELACIÓ DE TOTA LA NORMATIVA VIGENT D’OBLIGAT COMPLIMENT.  
 
� Disposicions Legals. Estat Central. 
� Codi tècnic d’edificació 
 
NBE-AE-88. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN. 
Reial Decret 1370/88. BOE 17/11/88 
 
NBE-FL-90 "MUROS RESISTENTES DE FÁBRICA DE LADRILLO" 
DECRET 1723/90 DEL 20/12 DEL MINISTERI D'OBRES PÚBLIQUES I URBANISME. BOE 
04/01/91. 
 
NBE QB-90. "CUBIERTAS CON MATERIALES BITUMINOSOS"  
DECRET 1572/90 DEL 30/11 DEL MINISTERI D'OBRES PÚBLIQUES I URBANISME. BOE 
12,13 I 15 A 19/11/90 
 
NBE-CA-88 SOBRE  "CONDICIONES ACÚSTICAS EN LOS EDIFICIOS"  
Ordre del 29/09/88 del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. BOE 08/10/88. 
 
NBE-CPI-96 "CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO S EN LOS 
EDIFICIOS" 
Decret 2177/96 de 04/10 del Ministeri de Foment. BOE 29/10/96 
 
NBE-CT-79 "CONDICIONES TÉRMICAS DE LOS EDIFICIOS"  
REIAL DECRET 2429/1979, DE LA PRESIDÈNCIA DEL GOVERN. BOE 22/10/79. 
 
NBE-EA-95 "ESTRUCTURAS DE ACERO EN EDIFICACIÓN" 
REIAL DECRET 189/95 DE 10/11 DEL MINISTERI D'OBRES PÚBLIQUES, TRANSPORTS I 
MEDI AMBIENT. BOE 18/01/96. 
 
� GENERALS 
 
LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN. 
Llei 38/1999 . BOE 6/11/99 
 
NORMAS SOBRE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE 
EDIFICACIÓN. 
Decret 462/71 del Ministeri de la Vivenda. BOE 24/03/71 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA LA  RECEPCIÓN DE 
BLOQUES DE HORMIGÓN EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN RB-90 
Ordre del 04/07/90 del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. BOE 11/07/90 
 
INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS. RC-97. 
Reial Decret 776/97 del 30/05. BOE 13/06/97. 
 
NORMA NCSE-94. CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y 
EDIFICACIÓN   
Decret 2543/94 del 29/12 del Ministeri d'Obres Públiques, Transports i medi ambient. BOE 08/02/95 
 

INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE FORJAD OS 
UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO EF-96 
Decret 2608/96 de 20 de desembres del Ministeri de Foment. BOE 22/01/97 
 
PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE LOS LADRILLOS 
CERÁMICOS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN RL-88 
Ordre del 27/07/88 del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. BOE 03/08/88 
 
PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE YESOS Y 
ESCAYOLAS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (RY-85). 
Ordre del 31/05/85 de la Presidència del Govern. BOE 10/06/85 
 
EHE. INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL. 
Reial Decret 2661/98 . BOE 13/01/99 
 
� CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS 
 
MEDIDAS MÍNIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS . 
Reial Decret 556/1989, del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. BOE 23/5/89. 
 
PARARRAYOS RADIOACTIVOS. 
Decret 1428/86 del 13/06 del Ministeri d'Indústria i Energia. BOE 11/07/86. 
 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDI OS. 
Reial Decret 1942/93 de 05/11 del Ministeri d’Indústria i Energia. BOE 14/12/93 
 
 
� FONTANERIA, CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I APARELLS A PRESSIÓ  
 
SE REGULAN LOS CONTADORES DE AGUA FRÍA. 
Ordre del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. BOE 06/03/89 
 
DIÁMETROS Y ESPESORES MÍNIMOS DE TUBOS DE COBRE PARA INSTALACIONES 
INTERIORES DE SUMINISTRO DE AGUA. 
Resolució del 14/02/80 de la Direcció General de l'Energia. BOE 07/03/80 
 
NORMAS BÁSICAS PARA LAS INSTALACIONES INTERIORES DE  SUMINISTRO DE 
AGUA. 
Ordre del 09/12/75 del Ministeri d'Indústria. BOE 13/01/76.  
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TU BERÍAS DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA.   
Ordre del 28/07/74 del Ministeri d'Obres Públiques. BOE 02/10/74 .  
 
REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN.  
Decret 1244/79 del 04/04 del Ministeri d'Indústria i Energia. BOE 29/05/79. 
 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICI OS. (RITE) . 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS. 
Reial Decret 1751/98 (BOE 5/8/98).  
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� COMBUSTIBLES 
 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI-IP03, INSTALACIO NES 
PETROLÍFERAS PARA USO PROPIO DEL REGLAMENTO DE INSTALACIO NES. 
Reial Decret 1427/97 de 15/09. BOE 23/10/97 
 
REGLAMENTO DE APARATOS QUE UTILIZAN GAS COMO COMBUSTIBLE  
Decret 494/88 del 20/05 del Ministeri d'Indústria i Energia. BOE 25/05/88 
 
REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GA SEOSOS E 
INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS ITC-MIG 
Ordre del 18/11/74 del Ministeri d'Indústria. BOE 06/12/74 
 
RESOLUCIÓN: EXTRACTO DE LAS NORMAS A LAS CUALES SE HAN DE SOMETER 
LOS DEPÓSITOS MÓVILES CON CAPACIDAD NO SUPERIOR A L OS 15 KG. DE GASES 
LICUADOS DEL PETROLEO (G.L.P.) Y SU INSTALACIÓN. 
Resolució del 25/02/63. BOE 12/03/63. 
 
NORMAS PARA INSTALACIONES DE GASES LICUADOS DEL PET ROLEO (G.L.P.) 
CON DEPÓSITOS MÓVILES DE CAPACIDAD SUPERIOR A 15 KG.  
Resolució del 24/07/63. BOE 11/09/63. 
 
REGLAMENTO GENERAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE GASES COMBUSTIB LES. 
Decret 2913/73, del 26/10 del Ministeri d'Indústria. BOE 21/11/73 
 
REGLAMENTO SOBRE INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE  GASES 
LICUADOS DEL PETRÓLEO (G.L.P.) EN DÉPOSITOS FIJOS. 
Ordre del 29/01/86 del Ministeri d'Indústria i Energia. BOE 22/02/86 
 
INSTRUCCIÓN SOBRE DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICI O DE LAS 
INSTALACIONES RECEPTORAS DE GASES COMBUSTIBLES. 
Ordre del 17/12/85 del Ministeri d'Indústria i Energia. BOE 09/01/86 
 
NORMAS BÁSICAS DE INSTALACIONES DE GAS EN EDIFICIOS HABITAD OS. 
Ordre del 29/03/74 de la Presidència del Govern. BOE 30/03/74 
 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE GAS EN LOCALES DESTI NADOS A USOS 
DOMÉSTICOS, COLECTIVOS O COMERCIALES. 
Reial Decret 1853/93. BOE 24/11/93 

 
� COMUNICACIONS  
 
INSTALACIÓN DE ANTENAS RECEPTORAS EN EL EXTERIOR DE INMUEBL ES 
Decret de la Presidència del Govern. BOE 18/11/57 
 
NORMAS PARA LAS INSTALACIONES DE ANTENAS COLECTIVAS . 
Ordre de 23/01/67 del Ministeri d'Informació i Turisme. BOE 02/03/67 
 
TELEVISIÓN: INSTALACIÓN EN INMUEBLES DE SISTEMAS DE  DISTRIBUCIÓN DE 
LA SEÑAL DE TELEVISIÓN POR CABLE. 

Decret 1306/74 del 02/05 de la Presidència del Govern. BOE 15/05/74. 
 
LEY DE TELECOMUNICACIONES POR CABLE. 
Llei 42/95 BOE 22/12/95 
 
LEY DE TELECOMUNICACIONES POR SATELITE. 
Llei 37/95 BOE 13/12/95 
 
REGLAMENTO TÉCNICO Y DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
TELECOMUNICACIONES POR SATÉLITE. 
Reial Decret 136/97. BOE 14/02/97 
 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN 
Reial Decret Llei 1/98 de 27/02. BOE 28/02/98. 
 
LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES. 
Llei 11/98 BOE 25/04/98 
 
REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNE S DE 
TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS D E 
TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS D E 
TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LA ACTIVIDAD 
DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES . 
Reial Decret 279/99. BOE 9/03/99 

 
� ELECTRICITAT 
 
REGLAMENTO DE CONTADORES DE USO CORRIENTE CLASE 2.  
Reial Decret 875/84. BOE 12/5/84 
 
NORMAS SOBRE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS Y REGLAMENTO 
CORRESPONDIENTE. 
Decret 2949/82 de 15/10 del Ministeri d'Indústria i Energia. BOE 12/11/82. 
 
NORMAS SOBRE VENTILACIÓN Y ACCESO DE CIERTOS CENTRO S DE 
TRANSFORMACIÓN.  
Resolució del 19/06/84 de la Direcció General d'Energia. BOE 26/06/84. 
 
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. ITIC.  
Decret 2413/73 del 20/09 del Ministeri d'Indústria. BOE 09/10/73 
 
REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS D E SEGURIDAD EN 
CENTRALES ELÉCTRICAS Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN. 
Decret 3275/82 del 12/11 del Ministeri d'Indústria i Energia. BOE 01/12/82 

 
� SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 
 
REGLAMENTO GENERAL SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
Ordre del 31/01/40 del Ministeri de Treball. BOE 03/02/40. 
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO EN L A INDUSTRIA DE 
LA CONSTRUCCIÓN 
Ordre del 20/05/52 del Ministeri de Treball. BOE 15/06/52. 
 
ORDENANZA DE TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, V IDRIO 
Y CERÁMICA  
Ordre del 28/08/70 del Ministeri de Treball. BOE 05, 07, 08 y 09/9/70 
 
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.  
Ordre del 09/03/71 del Ministeri de Treball. BOE 16 i 17/03/71 
 
EMPRESAS Y CENTROS DE TRABAJO. REQUISITOS Y DATOS DE LAS 
COMUNICACIONES DE APERTURA PREVIA O REANUDACIÓN DE ACTIV IDADES. 
Ordre del 06/10/86. BOE 08/10/86. Modificacions BOE 31/10/86. 
 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN LAS MÁQUINAS 
Reial Decret 1495/1986 de 16 de maig. BOE 21/07/86. Correccions BOE 07/03/81 i 16/11/81. 
 
MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS CORRESPONDIENTE A LA S OBRAS EN QUE 
SEA OBLIGATORIO EL ESTUDIO DE SEGURIDAD E HIGIENE. 
Ordre 20/9/86. BOE 17/10/70 
 
NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
Ordre Ministerial 16/12/87. BOE 29/12/87. 
 
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO , LIMPIEZA Y TERMINACIÓN D E OBRAS FIJAS EN 
VIAS FUERA DE POBLADO. 
Ordre 31/08/87. BOE 18/09/87 
 
INSTRUCCION TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL REG LAMENTO DE 
APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE A GRÚ AS TORRE 
DESMONTABLES PARA OBRAS. 
Ordre 28/06/88. BOE 24/04/88 
 
PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA 
EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO 

2 Reial Decret 1316/1989 de  27 d’octubre. BOE 02/11/89  

 

3 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Llei 31/1995. BOE 10/11/95 
 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
Reial Decret 39/1997 de Gener de 1997. BOE 31/01/97 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS O BRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 
Decret 1627/97 del 24/10. BOE 25/10/97. 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS  DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIV AS A LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTE CCIÓN 
INDIVIDUAL 
Reial Decret 773/1997 de 30/05/97. 
 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. 
Ordre 22/04/97. BOE 24/04/97. 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE  SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 
Reial Decret 485/1997. BOE 23/04/97 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE  
TRABAJO 
Reial Decret 486/1997 de 14 d’abril. BOE 23/04/97 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVA S A LA 
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, E N PARTICULAR 
DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 
Reial Decret 487/1997 de 14 d’abril. BOE 23/04/97 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVA S AL TRABAJO CON 
EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 
Reial Decret 488/97 de 14 d’abril. BOE 23/04/97 

 
REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRES 
O.M. 23/05/97. BOE 14/06/97. Modificacions BOE 7/03/81 i 16/11/81 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR 
LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 
Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 07/08/97 
 
� APARELLS ELEVADORS 
 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN DE LOS MIS MOS. 
Decret 2291/85 de 08/11 del Ministeri d'Indústria i Energia. BOE 11/12/85 
 
CONDICIONES QUE HAN DE REUNIR Y LAS NORMAS PARA LA APROBACIÓN DE 
LOS EQUIPOS IMPULSORES DE APARATOS ELEVADORES DE PROPULSIÓN 
HIDRAÚLICA  
Ordre del Ministeri d’Indústria. BOE 09/08/74 
 
AMPLIACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y  DEL CONSEJO 
96/16/CE SOBRE ASCENSORES 
Reial Decret 1314/97 de 01/08. BOE 30/09/97 
 
REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES. 
Ordre 30/6/66. BOE (26/7/66) . 
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SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES SIN CUARTO DE MAQUI NAS. 
Resolució 3/04/97. BOE (23/4/97) 
 
SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES CON MAQUINAS EN FOS O. 
Resolució 10/09/98. BOE (25/9/98) 
 
 
� Disposicions Legals. Generalitat de Catalunya. 
 
CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ. 
Decret 375/88 d'1/12 del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. DOGC 28/12/88. 
 
OBLIGATORIETAT  DE FER CONSTAR EN EL PROGRAMA DE CO NTROL DE 
QUALITAT LES DADES REFERENTS A L'AUTORITZACIÓ ADMIN ISTRATIVA 
RELATIVA AL SOSTRE I ELEMENTS RESISTENTS 
Ordre 18/03/97. DOGC 18/4/97 
 
RECOMANACIONS SOBRE ÚS DE LES CENDRES VOLANTS EN EL FORMIGÓ 
(RECOMANACIONS UC-85). 
Ordre del Departament d'Urbanisme, Obres Públiques i Transport. DOGC 3/5/85. 
 
GESTIÓ DE RESIDUS DELS ENDERROCS I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 
Decret 201/94  
 
CRITERIS D'UTILITZACIÓ EN L'OBRA PÚBLICA DE DETERMI NATS PRODUCTES 
UTILITZATS EN L'EDIFICACIÓ. 
Reial Decret 22/06/98. DOGC 3/8/98 

 
� COMUNICACIONS ÀUDIO-VISUALS 
 
NORMES D'INSTAL·LACIONS D'ANTENES COL·LECTIVES DE TV. 
Decret 366/83. DOGC 9/9/83. 
 
CANALITZACIONS I INFRAESTRUCTURES DE RADIFUSIÓ SONO RA, TELEVISIÓ, 
TELEFONÍA BÀSICA I ALTRES SERVEIS PER CABLE EN ELS EDIFICIS.  
Decret 172/99. DOGC 29/6/99 
 
� CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS 
 
NORMA REGLAMENTÀRIA D'EDIFICACIÓ SOBRE AÏLLAMENT TÈRMIC N RE-AT-87. 
Ordre del 27/04/87 del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. DOGC 27/04/87. 
 
LLEI DE PROMOCIÓ DE L'ACCESSIBILITAT I DE SUPRESSIÓ  DE BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES. 
Llei 20/91 del 25/11 de la Presidència de la Generalitat. DOGC 04/12/91. 
 
 
CODI D'ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA DE DESPLEGAMENT DE LA LL EI 20/91 
Decret 135/95. DOGC 24/03/95 
 

CONDICIONATS URBANÍSTICS I DE PROTECCIÓ CONTRA INCE NDIS EN ELS 
EDIFICIS, COMPLEMENTARIS DE LA NBE-CPI/91 
Decret 241/1994 de 26/07 de la Presidència de la Generalitat. DOGC 30/09/94. 
 
� ELECTRICITAT 
 
NORMES PARTICULARS. INSTAL·LACIONS D'ENLLAÇ. 
Resolució del Departament d'Indústria 24/02/83. DOGC 6/7/83. 
 
� SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 
 
S’APROVA EL MODEL DEL LLIBRE D’INCIDÈNCIES OBRES DE CONSTRU CCIÓ 
Ordre de 12/01/98. DOGC 27/01/98 
 
� APARELLS ELEVADORS 
 
CONDICIONS TÈCNIQUES DE SEGURETAT ALS ASCENSORS. 
Ordre 09/04/84. DOGC 30/05/84 
 
� HABITATGES 
 
LLEI DE L'HABITATGE. 
Llei 24/91. DOGC 15/01/92 
 
ACREDITACIÓ DE DETERMINATS REQUISITS PRÈVIAMENT A L 'INICI DE LA 
CONSTRUCCIÓ D'HABITATGES. 
Decret 282/91.DOGC 15/01/92 
 
LLIBRE DE L'EDIFICI 
Decret 206/92. DOGC 7/10/92 
 
NORMA REGLAMENTÀRIA NRE-AEOR-93, SOBRE ACCIONS A L'EDI FICACIÓ EN 
LES OBRES DE REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL DELS SOSTRES  D'EDIFICIS 
D'HABITATGES  
Ordre del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de 18/01/94. DOGC 28/01/94. 
 
LLIBRE DE L'EDIFICI DELS HABITATGES EXISTENTS 
Decret 158/97. DOC 16/07/97 
 
REQUISITS MÍNIMS D'HABITABILITAT EN ELS EDIFICIS D'HABIT ATGES. 
Decret 28/99. DOGC 16/2/99. 
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ANNEX C  

 
 
 

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES GENERALS 
 
  
 CONDICIONS GENERALS 
 
Les Condicions Tècniques Generals d'aquest Plec tindran vigència mentre no siguin modificades per 
les Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, en cas d'incloure's l'esmentat document. 
 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 
Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de normes de disseny aplicables 
als diferents elements del Projecte, les característiques que han de complir els materials emprats a la 
seva construcció, les tècniques a seguir en la seva col•locació a l'obra i les que han de manar 
l'execució de qualsevol tipus d’instal•lació i obres accessòries i depenents, així com les normes i 
criteris d'amidament de les obres executades. Per qualsevol tipus d'especificació no inclosa en aquest 
Plec, s'ha de tenir en compte el que indiqui el "Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección 
General de Arquitectura" de 1960 (Actualitzat). 
 
Aquest Plec està constituït pels següents capítols: 
 
  00.- Generalitats 
  01.- Enderrocs 
  02.- Moviments de Terres 
  03.- Fonaments 
  04.- Sanejaments 
  05.- Estructures 
  06.- Ram de paleta 
  07.- Impermeabilitzacions i aïllaments 
  08.- Fusteria 
  09.- Manyeria 
  10.- Paviments i enrajolats 
  11.- Instal·lacions de Fontaneria 
  12.- Instal·lacions d'Electricitat 
  13.- Instal·lacions de Gas 
  14.- Instal·lacions de Calefacció 
  15.- Instal·lacions de Climatització i Ventilació 
  16.- Instal·lacions d'Aparells elevadors 
  17.- Instal·lacions de Comunicacions 
  18.- Instal·lacions de Protecció 
  19.- Instal·lacions de Dipòsits 
  20.- Instal·lacions d'Aparells sanitaris i aixetes 
  21.- Instal·lacions d'Equipament de cuines 
  22.- Vidreria 
  23.- Pintures i revestiments decoratius 
  24.- Urbanització 
  25.- Diversos 

 
 
  
  
                                                                           CAPÍTOL 0 
 
 G E N E R A L I T A T S 
0.01. Documents del Projecte 
0.02. Obligacions de Contractista 
0.03. Acompliment de les Disposicions vigents 
0.04. Indemnitzacions per compte del Contractista 
0.05. Indemnitzacions per compte del Contractista en 
  urbanitzacions de l'Institut Català del Sòl 
0.06. Despeses a càrrec del Contractista 
0.07. Replanteig de les obres 
0.08. Materials 
0.09. Obres Provisionals 
0.10. Abocadors 
0.11. Explosius 
0.12. Servituds afectades 
0.13. Preus unitaris 
0.14. Partides Alçades 
0.15. Termini de garantia 
0.16. Conservació de les obres 
0.17. Disposicions aplicables 
0.18. Existència de tràfic durant l'execució de les obres 
  d'Urbanització i Edificació 
0.19. Interferències amb altres contractistes 
0.20. Existència de serveis i el seu desviament 
0.21. Mesures d'Ordre i Seguretat 
0.22. Abonament d'Unitats d'Obra 
0.23. Control d'Unitats d'Obra 
0.24. Pis de Mostra 
 
 
0.01. Documents del Projecte 
 
El present Projecte consta dels següents documents: 
 
 - Document núm. 1: Memòria i annexos 
 - Document núm. 2: Plànols 
 - Document núm. 3: Plec de Condicions Facultatives 
 - Document núm. 4: Pressupost 
 
El contingut d'aquests documents es detalla a la Memòria. 
 
 
 
 
 
 



Seguiment d’obra dels blocs C1 i C2 dels “Habitatges del Governador”                                                                                                                                                                                                                    43 
 

S'entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que són 
d'acompliment obligat, llevat de modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas 
de licitació sota pressupost són: 
 
- Plànols 
- Plec de Condicions (amb els dos capítols de Prescripcions Tècniques Generals i Prescripcions 
Tècniques Particulars) 
- Quadre de Preus núm. 1 
- Pressupost Total 
 
La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius i estan constituïts per la 
Memòria amb tots els seus annexos, els Amidaments, els Pressupostos Parcials i el Quadre de Preus 
núm. 2. 
 
Els esmentats documents informatius representen, únicament, una opinió fonamentada de 
l'Administració, sense que això suposi que aquesta es responsabilitzi de la certesa de les dades que se 
subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tan sols, com a complement d'informació que el 
Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del Contracte. 
Per tant, el Contractista no podrà al•legar cap modificació de les condicions del Contracte, basant-se 
en les dades contingudes als documents informatius (com per exemple, preus de base del personal, 
maquinària i materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport, 
característiques dels materials de l'explanació, justificació de preus, etc.). llevat que aquestes dades 
apareguin en algun document contractual. 
 
El Contractista és, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient 
informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els documents informatius del Projecte. 
 
En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, contingudes en el 
Plec de Condicions Tècniques Particulars, preval allò que s'ha prescrit en aquestes darreres. En 
qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les Prescripcions Tècniques Generals, contingudes 
en el Plec de Condicions Tècniques Generals. 
 
Allò que s'esmenta al Plec de Condicions i a més a més als Plànols, o a l'inrevés, haurà de ser 
executat com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que, a judici del Director, quedin 
suficientment definides les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu al Contracte. 
 
 
0.02. Obligacions del Contractista 
 
El Contractista designarà el seu "Delegat d'Obra", en les condicions que determinen les clàusules 
Administratives Generals, per a la contractació d'obres de l'Estat. 
 
En relació a "l'Oficina d'Obra" i al "Llibre d'Ordres i Assistències", model del Col•legi d'Arquitectes 
de Catalunya, hom es regirà pel que disposen les clàusules 7,8 i 9 de l'esmentat Plec de Clàusules 
Administratives Generals. El Contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es 
va comprometre a la licitació. El personal del Contractista col•laborarà amb la Direcció Facultativa 
per al normal acompliment de les seves funcions. 
 
0.03. Acompliment de les Disposicions vigents 

Hom es regirà pel que s'estipula a les Clàusules 11,16,17 i 19 del Plec de Clàusules Administratives 
Generals. 
 
Així mateix, acomplirà amb els requisits vigents per l'emmagatzematge i utilització d'explosius, 
carburants, prevenció d'incendis, etc. i s'ajustarà a allò assenyalat al Codi de Circulació, Reglament 
de la Policia i conservació de carreteres, Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i a totes les 
disposicions vigents que siguin d'aplicació als treballs que, directament o indirectament, calguin per a 
l'acompliment del Contracte. 
 
0.04. Indemnitzacions per compte del Contractista 
 
Hom es regirà pel que disposa l'article 134 del Reglament General de Contractació de l'Estat i per la 
Clàusula 12 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
 
Particularment, el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets malbé, 
indemnitzant les persones o les propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà les 
mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, això com la del 
medi ambient per l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i 
perjudicis que es puguin causar. 
 
El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra les servituds afectades, al mateix temps 
que refer-les a la seva finalització, conforme estableix la Clàusula 20 de l'esmentat Plec de Clàusules 
Administratives Generals, sent a càrrec del Contractista els treballs necessaris per a tal fi. 
 
0.05. Indemnitzacions per compte del Contractista en urbanitzacions de l'Institut Català del Sòl 
 
Hom es regirà pel que disposa l'article 134 del Reglament General de Contractació de l'Estat i per les 
Clàusules Administratives Generals. 
 
Particularment, el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, en les urbanitzacions de l'Institut 
Català del Sòl , tots aquells serveis públics o privats fets malbé, indemnitzant les persones o 
propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar 
malmetre els serveis existents, durant la realització de les obres. En qualsevol cas no tindrà dret a 
abonament per cap obra realitzada en substitució o reparació dels serveis existents, i serà responsable 
dels danys i perjudicis que es puguin causar. 
 
En cas d'haver d'excavar a la vora de zones de serveis (voravies) es podrà optar entre excavació 
alterna de pous de recalçar o mètodes especials d'entibat o bé excavació normal i reposició dels 
serveis. En cap cas la problemàtica esmentada podrà originar un sobrepreu del contracte ja que, per 
indicar-se expressament en el present Plec, el Contractista haurà d'incloure els esmentats conceptes 
en el càlcul de la proposició econòmica. 
0.06. Despeses a càrrec del Contractista 
 
A més de les despeses i taxes que es citen a les clàusules 13 i 38  del Plec de Clàusules 
Administratives Generals, aniran a càrrec del Contractista, si al Contracte no es preveu explícitament 
el contrari, les següents despeses: 
 
- Despeses corresponents a instal•lacions i equips de maquinària, grues, protecció d’instal•lacions 
existents etc. 
- Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal•lacions, 
ferramentes, etc. 
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- Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 
- Despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot deteriorament. 
- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal•lacions per al subministrament d'aigua i 
energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de 
presa, comptadors, etc. 
- Despeses i indemnitzacions que es produeixen en les ocupacions temporals. 
- Despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 
- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de deixalles, neteja general de l'obra i zones 
confrontades, afectades per les obres, etc. 
- Despeses de permisos o llicències necessaris per a l'execució, excepte els corresponents a 
Expropiacions i a Serveis afectats. 
- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris contractats. 
- Serà obligatòria la col•locació, a càrrec del Contractista, d'una tanca perimetral provisional de 
protecció, de característiques a definir per la Direcció Facultativa i d'acord amb les Ordenances 
municipals al respecte, que romandrà fins que l'Administració ordeni la seva retirada. 
- Despeses de col•locació del rètol d'obra, segons model que facilita l'Administració actuant. 
- Despeses de realització dels assaigs, previstos al Programa de Control de Qualitat, per part de 
Laboratori homologat. 
 
0.07. Replanteig de les obres 
 
El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials, que siguin necessaris per a la correcta 
execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció. Haurà de materialitzar també, 
sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direcció consideri necessaris per a l'acabament exacte 
de les diferents unitats. Tots el materials, equips i ma d'obra necessaris per a aquests treballs, aniran a 
càrrec del Contractista. 
 
0.08. Materials 
 
A més del que es disposa a les clàusules 15,34,36 i 37 del Plec de Clàusules Administratives 
Generals, hauran d'observar-se les següents prescripcions: 
 
Si les procedències de materials fossin fixades als Documents Contractuals, el Contractista haurà 
d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat de l'autorització expressa del Director 
de l'Obra. Si fos imprescindible, a judici de l'Administració, canviar aquell origen o procedència, 
hom es regirà pel que es disposa a  la clàusula 60 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
Si per no acomplir les prescripcions tècniques del present Plec, es rebutgen els materials, que figuren 
com a utilitzables sols als documents informatius, el Contractista tindrà l'obligació d'aportar altres 
materials que acompleixin les prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari. 
 
El Contractista obtindrà, al seu càrrec, l'autorització per a la utilització de préstecs, i es farà càrrec a 
més, pel seu compte, de totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc. que se'n derivin del seu ús. 
 
El Contractista notificarà a la Direcció de l'Obra, amb suficient antelació, les procedències dels 
materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que fa 
referència a la qualitat com a la quantitat. 
 
En cap cas podran ser arreplegades i utilitzades a l'obra, matèries la procedència de les quals no hagi 
estat aprovada pel Director. 
 

Tots els materials que s'utilitzaran a l'obra, hauran de ser, a judici del Director de les Obres, de 
qualitat suficient, prioritàriament amb Segell de Qualitat, malgrat que no s'especifiqui expressament 
al Plec de Condicions. La qualitat considerada com a suficient, serà la més completa de les definides 
a la normativa de l'apartat 0.17. 
 
0.09. Obres provisionals 
 
El Contractista executarà o acondicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos 
provisionals pels desviaments que imposin les obres, en relació al tràfic general i als accessos dels 
confrontants, d'acord amb el que es defineix al Projecte o a les instruccions que rebi de la Direcció. 
Els materials i les unitats d'obra que comportin les esmentades obres provisionals, acompliran totes 
les prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives. 
 
Aquestes obres seran d'abonament, llevat que al Capítol II o altre Document contractual es digui 
expressament el contrari, amb càrrec a les partides alçades, que per tal motiu figurin al Pressupost o, 
en cas que no hi siguin, valorades mitjançant fixació de Preu Contradictori. 
 
Si les obres provisionals no fossin estrictament necessàries per a l'execució normal de les obres, a 
judici de la Direcció, no seran d'abonament, sent, per tant, conveniència del Contractista facilitar o 
accelerar l'execució de les obres. 
 
Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, accessos, pujades, ponts provisionals, etc. necessaris 
per a la circulació interior de l'obra, per al transport de materials a l'obra, o per als accessos i 
circulació del personal de l'Administració i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de 
mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de circulació. 
 
La conservació, durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals, serà a càrrec del 
Contractista. 
 
 
0.10. Abocadors 
 
Llevat d'una manifestació expressa, contrària al Capítol II del present Plec, la localització 
d'abocadors legals, així com les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del 
Contractista. 
 
Ni la distància més gran als abocadors, en relació a la hipòtesi feta a la justificació del preu unitari, 
que s'inclourà als annexos de la Memòria, ni l'omissió a l'esmentada justificació de l'operació de 
transport als abocadors, seran causa suficient per al•legar que la unitat d'obra corresponent no inclou 
l'esmentada operació de transport a l'abocador, sempre que als documents es fixi que la unitat inclou 
aquest transport. 
 
Els diferents tipus de materials que calgui eliminar (fonaments soterrats, etc.) no seran motiu de 
sobre-preu, per considerar-se inclosos als preus unitaris del Contracte. 
 
Si als Amidaments i documents informatius del Projecte se suposa que el material obtingut de 
l'excavació, de l'aplanament, i dels fonaments o rases ha d'utilitzar-se com a terraplè, replens, etc., i la 
Direcció d'Obra rebutja l'esmentat material, per no acomplir les condicions del present Plec, el 
Contractista haurà de transportar-lo als abocadors, sense dret a cap abonament complementari a la 
corresponent excavació, ni a cap tipus d'increment del preu del Contracte, per haver d'emprar majors 
quantitats de material procedent de préstecs. 
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El Director de les obres podrà autoritzar l'abocament a les zones baixes de les parcel·les, amb la 
condició que els productes abocats siguin estesos i compactats correctament. Les despeses de 
l'esmentada estesa i compactació dels materials seran a compte del Contractista, per considerar-se 
incloses als preus unitaris. 
 
0.11. Explosius 
 
L'adquisició, transport, emmagatzematge, conservació, manipulació i utilització de metxes, 
detonadors i explosius es regirà per les disposicions vigents a tal efecte, completades amb les 
instruccions que figurin al Projecte o dicti la Direcció de l'Obra. 
 
Anirà a càrrec del Contractista l'obtenció de permisos i llicències per a la utilització d'aquests mitjans, 
així com el pagament de les despeses que els esmentats permisos comportin. 
 
El Contractista estarà obligat a l'acompliment estricte de totes les normes existents en matèria 
d'explosius i execució de voladures. 
 
La Direcció podrà prohibir la utilització de voladures o de determinats mètodes que consideri 
perillosos, malgrat que l'autorització dels mètodes utilitzats no exempta el Contractista de la 
responsabilitat dels danys causats. 
 
El Contractista subministrarà i col•locarà els senyals necessaris per tal d'advertir el públic del seu 
treball amb explosius. El seu emplaçament i estat de conservació garantiran, en qualsevol moment, la 
seva perfecta visibilitat. 
 
En tot cas, el Contractista serà responsable dels danys que derivin de la utilització d'explosius. 
 
Si per qualsevol motiu no és possible emprar explosius, els treballs d'excavació mecànica amb retro-
excavadora o martell-picador no seran objecte de sobre-preu, i s'abonaran al preu únic d'excavació. 
 
0.12. Servituds afectades 
 
En relació a les servituds existents es regirà pel que s'estipula a la Clàusula 20 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals. A aquest efecte, també es consideraran servituds relacionades al Plec de 
Prescripcions, aquelles que apareixen definides als Plànols del Projecte. 
 
0.13. Preus unitaris 
 
El preu unitari que apareix en lletra al Quadre de Preus núm. 1, serà el que s'aplicarà als Amidaments 
per a obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 
 
Complementàriament a allò que es prescriu a la Clàusula 51 del Plec de Clàusules Administratives 
Generals, els preus unitaris que figuren al Quadre de Preus núm. 1, inclouen sempre, llevat 
prescripció expressa en contra d'un document contractual, i encara que no figuri a la descomposició 
de preus, el següents conceptes: 
 
Subministrament (inclòs drets de patent, cànon d'extracció, etc.), transport, amàs, manipulació i 
utilització de tots els materials usats a l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà 
d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal•lacions, ets; les despeses de tot tipus 
d'operacions normalment o accidentalment necessàries, per tal d'acabar la unitat corresponent i els 
costos indirectes. 

 
La descomposició dels preus unitaris, que figuren al Quadre de Preus núm. 2, són d'aplicació 
exclusiva a les unitats d'obra incompletes. El Contractista no podrà reclamar cap modificació dels 
preus en lletra  del Quadre de Preus núm. 1 per les unitats totalment executades, per errades i 
omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2. A l'encapçalament d'ambdós 
Quadres figura una advertència a l'efecte. 
 
Fins i tot, a la justificació del preu unitari que apareix al corresponent Annex de la Memòria, 
s'utilitzen hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra 
necessària; quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus de material bàsics; procedència o 
distàncies de transport, número i tipus d'operacions necessàries per a completar la unitat d'obra; 
dosificació, qualitat de material, proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, etc.), 
els esmentats extrems no podran argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu 
unitari, ja que aquests s'han fixat a l'objecte de justificar l'import del preu unitari i estan continguts a 
un Document fonamentalment informatiu. 
 
La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra que figura als 
corresponents articles del present Plec, no és exhaustiva sinó anunciativa, per a la millor comprensió 
dels conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això les operacions o materials no relacionats però 
necessaris per a executar la unitat, es consideraran inclosos al preu unitari corresponent. 
 
Tots els material i operacions necessàries per al correcte acabament de la unitat d'obra o 
complementàries a la unitat d’obra, malgrat que no figurin als documents contractuals, si es 
consideren necessàries a judici del Director Facultatiu, s'hauran d'executar sense ser motiu de sobre-
preu del Contracte. 
 
0.14. Partides alçades 
 
Les partides que figuren com de "pagament íntegre" a les Prescripcions Tècniques Particulars, els 
Quadres de Preus o els Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran íntegrament al Contractista un 
cop realitzats els treballs als quals corresponen. 
 
Les partides alçades "a justificar" es pagaran d'acord amb el que estipula la Clàusula 52 del Plec de 
Clàusules Administratives Generals. Pel que respecta a les partides alçades "a justificar" en concepte 
de desviament de línies elèctriques o altres, aquestes s'abonaran segons factura de les Companyies 
Distribuïdores afectades. 
 
0.15. Termini de garantia 
 
El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any, comptat a partir de la Recepció Provisional, llevat 
que altre document del Contracte modifiqui expressament aquest termini. 
 
Aquest termini s'estendrà a totes les obres sota el mateix Contracte. 
 
En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa l'Article 171 del Reglament General de 
Contractació de l'Estat. 
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0.16. Conservació de les obres 
 
Definició. 
Es defineix com a conservació de l'Obra, els treballs de guarderia de les obres, neteja, acabats, 
entreteniment i reparació, i tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en 
perfecte estat de funcionament i policia. L'esmentada conservació s'estén a totes les obres executades  
sota el mateix Contracte. 
 
A més del que es prescriu al present Article, es regirà pel que es disposa a la Clàusula 22 del Plec de 
Clàusules Administratives Generals. 
 
El present Article serà d'aplicació des de l'Acta d'inici de les Obres fins a la recepció definitiva. Totes 
les despeses originades en aquest concepte seran a compte del Contractista. 
 
Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat objecte 
de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte, al càlcul de les seves proposició econòmica, les 
despeses corresponents a la vigilància, les reposicions esmentades o les assegurances que siguin 
convenients. Es tindran en compte, especialment, les assegurances contra incendis i actes de 
vandalisme durant el període de garantia, ja que s'entenen incloses al concepte de guarderia, a compte 
del Contractista. 
 
 
0.17. Disposicions aplicables 
 
A més de les disposicions esmentades explícitament als Articles del present Plec, seran d'aplicació 
les disposicions següents: 
 
Subministrament d'aigua i abocada: 
  -  Ordre del Ministeri d'Obres Públiques del 28 de juliol del 1974, referent al "Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de subministrament d'aigua" i la correcció 
d'errades publicada al Butlletí Oficial de l'Estat els dies 2 i 3 d'octubre i 30 d'octubre del 1974, 
respectivament. 
 
  - Ordre del Ministeri d'Indústria del 9 de desembre del 1975 referent a les "Normes bàsiques 
per a les instal•lacions interiors de subministrament d'aigua" i la correcció d'errades, publicada al 
Butlletí Oficial de l'Estat els dies 13 de gener i 12 de febrer de 1976, respectivament. 
 
  - Resolució de la Direcció General de l'Energia, complementant l'apartat 1.5 del Títol I de les 
"Normes bàsiques per a les instal•lacions interiors de subministrament d'aigua", relacionades amb 
l'amidament de les instal•lacions interiors per a tubs de coure, publicada al Butlletí Oficial de l'Estat 
el 7 de març de 1980. 
   
  - Resolució de la Direcció General de Ports i Senyals Marítims de 23 d'abril de 1969, referent a 
les "Normes Provisionals sobre instal•lacions depuradores i d'abocadors d'aigües residuals al mar", 
publicat al Butlletí Oficial de l'Estat el 20 de juny de 1969, junt amb la correcció d'errades el dia 4 
d'agost del mateix any. 
 
- Decret 202/98 de 30 de juliol sobre Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en edificis i 
habitatges D.O.G.C. de 6 d’agost de 1998 
 
Accions a l'edificació : 

  - Reial Decret 1370/1988, d'onze de novembre pel que es modifica parcialment la norma MV-
101/1962 i es canvia la seva denominació  per Norma Bàsica de la Edificació  NBE-AE/88 "Acciones 
en la Edificación". 
 
- R.D. 2543/1994 de 29 de desembre  del Ministeri d’Obres Públiques, Transport i Medi 
Ambient (B.O.E. nº 33 de 8 de febrer de 1995) Norma de Construcción sismorresistente: Parte 
general y edificación NC SE-94. 
 
- Ordre del 18 de gener del Departament de Política Territorial i Obres Públiques: NRE-AEOR-
93 Norma Reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació 
estructural dels sostres d’edificis d’habitatges (D.O.G.C. nº 1852 de 28 de gener de 1994). 
 
Acústica : 
  - Ordre de 29 de setembre de 1988, NBE CA-88 sobre "Condicions acústiques en els edificis", 
publicada al Butlletí Oficial de l'Estat el 8 d'octubre de 1988. 
 
 
Aïllament tèrmic : 
- NRE AT-87 Norma reglamentària d'edificació sobre aïllament tèrmic, Ordre de 27 d’abril de 
1987 del D.P.T.O.P. (DOGC nº 832, 27/04/87). Modificació: O. Del 4 de setembre de 1989m 
(DOGC nº1201, 2 /10/1989). 
 
- NBE-CT-79 Condiciones térrmicas en los edificios. Reial Decret 2429/79 (BOE 22/10/79). 
 
 
Telecomunicacions: 
- Ordre del Ministeri d'Informació i Turisme del 23 de gener de 1967, referent a "Normes per a 
la instal•lació d'antenes col•lectives", publicada al Butlletí Oficial de l'Estat el 2 de març de 1967. 
 
- R.D. 1/98 de 27 de febrer, Infraestructures comunes en els edificis per a l’accés als serveis de 
telecomunicació (BOE 28/02/98) 
 
- R.D. 279/99, Reglamento regulador de las infraestructures comunes de telecomunicacions per 
a l’accés als serveis de telecomunicació a l’interior dels edificis i de l’activitat d’instal.lació d’equips 
i sistemes de telecomunicacions (BOE 9/03/99). 
 
- Decret 172/1999 del D.P.T.O.P. (DOGC 07/07/99) sobre Canalitzacions i infraestructures de 
radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i altres serveis per cable en els edificis. 
 
- Decret 116/2000 del Departament de Presidència (DOGC 27/03/2000) estableix el règim 
jurídic i s’aprova la norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis 
per a l’accés al servei de telecomunicacions per cable. 
 
- Decret 117/2000 del Departament de Presidència (DOGC 27/03/2000) estableix el règim 
jurídic i s’aprova la norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis 
per a la captació, adaptació i distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de 
dades associats, procedents d’emissions terrestres i de satèl.lit. 
 
- Decret 1306/74: Instalació en immobles de sistemes de distribució de la senyal de televisió 
per cable (BOE 15/5/74). 
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- Decret 366/83: Normes d’instal.lacions d’antenes col.lectives de televisió (DOGC 9/9/83) 
 
- Llei 37/95 de 12 de desembre (BOE 13/12/95): Ley de telecomunicaciones por satélite. 
 
- Llei 42/95 de 22 de desembre (BOE 23/12/95): Ley de telecomunicaciones por cable. 
 
- Llei 11/98 de 24 d’abril (BOE 25/4/98): Ley general de telecomunicaciones. 
 
- R.D. 136/97 Reglament tècnic i de prestació de serveis de telecomunicacions per satèlit (BOE 
14/2/97). Correció d’errades BOE 14/2/97). 
Aparells elevadors : 
- Real Decret 2291/1985 de 8 de novembre que aprova el Reglament d'Aparells d'Elevació i 
manutenció (BOE nº296 11/12/85). 
 
- R.D. 1314/1997, de 1 de Agosto (BOE 30/9/97) de disposicions d’aplicació de la Directiva 
del Parlament Europeu i del Consell 95-16-CE sobre ascensors. 
 
- Ordre de 31 de maig de 1999 per la qual es regula l’aplicació del R.D. 1314/1997 sobre 
ascensors (DOGC nº 2908 11/6/99). 
 
- Ordre del 30 de juny de 1966, Reglamento de Aparatos Elevadores (BOE 26/7/66). Correcció 
d’errors: BOE 20/9/66. Modificacions: BOE 28/11/73, 12/11/75, 10/8/76, 13/3/81, 21/4/81 y 
25/11/81. 
 
  - Ordre de Ministeri d'Indústria del 23 de maig de 1977, referent al "Reglament d'Aparells 
elevadors per a obres" i la correcció d'errades publicada al Butlletí Oficial de l'Estat el 14 de juny i el 
18 de juliol de 1977. 
   
  - Ordre del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme del 3 de març de 1980, referent a les 
"Característiques dels accessos, aparells elevadors i condicions interiors dels habitatges per a 
minusvàlids, projectats en immobles de Protecció Oficial", publicada al Butlletí Oficial de l'Estat el 
18 de març de 1980. 
 
  - Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia del 7 de març de 1981, referent a la modificació de 
l'apartat 4 de l'Article 65 del "Reglament d'aparells elevadors per a obres" publicada al Butlletí 
Oficial de l'estat el 14 de març de 1981. 
 
  - Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia de 31 de març de 1981, referent a les "Condicions 
tècniques mínimes exigibles per als ascensors i normes per a portar a terme les revisions periòdiques 
dels aparells elevadors", publicada al Butlletí Oficial de l'Estat del 20 d'abril de 1981. 
 
  - Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia  de 23 de desembre de 1981, aclarint diversos articles 
del "Reglament d'aparells elevadors". (DOGC nº196, 3/2/82) 
 
  - Ordre de Ministeri d'Indústria i Energia del 23 de setembre de 1987, per la qual es modifica la 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-1 del Reglament d'aparells elevadors i manutenció 
referent a ascensors electromecànics. 
  
  - Llei 13/1987 de la Presidència de la Generalitat de Catalunya de 9 de juliol, de Seguretat de 
les instal•lacions industrials. 
             

  - Decret 413/1987 del Departament d'Indústria i Energia del 22 de desembre, pel qual es 
determinen els òrgans competents per incoar els expedients i per imposar les sancions en matèria de 
seguretat de les instal•lacions industrials. Correcció d’errades: DOGC 22/6/88). 
 
  - Ordre del Departament d'Indústria i Energia del 9 d'abril de 1984 (DOGC 30/5/84), referent a 
l'aplicació de les condicions tècniques de seguretat als aparells elevadors amb autorització de posada 
en marxa segons reglaments anteriors al 30 de juny de 1966. Ampliació de terminis: DOGC 4/2/87 i 
7/2/90. 
 
  - Ordre del Departament d'Indústria i Energia de 30 de novembre de 1984, per la qual es 
complementen les condicions tècniques que han de complir els aparells elevadors. (DOGC nº493, 
12/12/84) 
 
- Ordre del Departament d'Indústria i Energia de 18 de febrer de 1986, de normalització 
lingüística del rètols utilitzats en la senyalització d'aparells i instal•lacions. 
 
- Ordre de 30/7/74 sobre Aparells elevadors hidràulics (BOE 9/8/74) 
 
- Resolució del 3/4/97 per la qual s’autoritza la instal.lació d’ascensors sense recinteo de 
màquines (BOE 23/4//97). Correcció d’errades: BOE 23/5/97. 
 
- Resolució del 10/9/98 per la qual s’autoritza la instal.lació d’ascensors amb màquines en 
fossar (BOE 25/9/98). 
 
  - Ordre del Departament d'Indústria i Energia de 31 de juliol de 1986, per la qual s'adjudica el 
concurs per a l'explotació del servei d'inspecció i control reglamentari que regula l'Ordre del 
Departament d'Indústria i Energia del 17 de març de 1986, modificada per l'ordre de7 d'abril de 1986. 
 
  - Ordre del Departament d'Indústria i Energia  de 30 de desembre de 1986, d'ampliació dels 
terminis fixats en la del 9 d'abril de 1984, referent a l'aplicació de condicions tècniques dels ascensors 
instal•lats a Catalunya. DOGC 4/2/1987. 
 
  - Ordre del Departament d'Indústria i Energia de l'11 de gener de 1990 modificant els terminis 
fixats a l'ordre de 30 de desembre de 1986. DOGC 7/2/1990. 
 
  - Resolució del Departament d'Indústria i Energia de 22 de juny de 1987, per la qual es regula 
l'aplicació per les EIC de les condicions tècniques de seguretat i d'inspecció periòdica dels ascensors 
instal•lats a Catalunya. DOGC 20/7/1987 i correcció d’errades: DOGC 2/12/1987. 
 
Bústies : 
- Reglament pel que es regula la prestació dels serveis postals en virtut del que s’estableix en la 
llei 24/98, de 13 de juliol, del Servei Postal Universal i de Liberalització dels Serveis Postals. 
 
- R.D. 1829/1999 de 3 de desembre, del Ministeri de Foment (BOE nº 313 31/12/99) (C.E.- 
BOE nº 36 11/2/2000). 
 
Calefacció : 
- Reial Decret 3089/82 del Ministeri d'Indústria i Energia del 15 d'octubre de 1982 que 
estableix la subjecció a normes tècniques del tipus de radiadors i convectors mitjançant fluids i llur 
homologació pel Ministeri d'Indústria i Energia, publicat al Butlletí Oficial de l'Estat el 15 de febrer 
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de 1983. Ordre 10/2/83 Normes tècniques (BOE nº39 15/2/83). R.D. 363/1984, de 22 de febrer, 
Complementa les normes (BOE nº48 25/2/84). 
 
- R.D. 1751/98, de 31 de juliol, Reglament d’instal.lacions tèrmiques en els edificis (RITE), 
Instruccions tècniques complementàries (ITE) (BOE nº186 5/8/98) (CE – BOE nº259 29/10/98) 
 
- O. de 6/10/80: ITC-MIE-AP2 Canonades para fluids relatius a calderes (BOE nº265 4/11/80) 
 
- O. de 17/3/81: ITC-MIE-AP1 Calderes, economitzadores, preescalfadores, sobreescalfadores i 
reescalfadores (BOE nº84 8/4/81) (C.E. BOE nº 395 22/12/1981). Modificació: O. de 28/3/85 (BOE 
nº89 13/4/85) 
 
- O. de 31/5/85: ITC-MIE-AP11 Reglament d’aparells a pressió, referent a aparells destinats a 
escalfar o acumular aigua calenta fabricats en sèrie (BOE nº148 21/6/85) 
 
- O. de 31/5/85: ITC-MIE-AP12 Reglament de aparells a pressió, referent a calderes d’aigua 
calenta (BOE nº147 20/6/85) 
 
- O. de 31/5/85: ITC-MIE-AP13 Reglament d’aparells a pressió, referent a intercanviadors de 
calor amb plaques (BOE nº253 21/10/88) 
 
- R.D. 275/1995, de 24 de febrer, Requisits de rendiment per a les calderes noves d’aigua 
calenta alimentades amb combustibles líquids o gasosos (BOE nº73 27/3/95) (CE – BOE nº125 
26/5/1995) 
 
Ciment : 
- Decret 1313/88 del Ministeri d’Indústria i Energia, de 28 d’octubre, Obligatorietat 
d’homologació dels ciments destinats a la fabricació de formigons i morters per a tot tipus d’obres i 
productes prefabricats (BOE nº265 4/11/98). Modificacions de les normes UNE: BOE 30/6/89, 
29/12/89, 3/7/90 i 11/2/92. 
 
- R.D. 776/97 Instrucció per a la recepció de ciments RC-97 (BOE nº 141 13/6/97). 
 
- Ordre del 12/4/85: UC-85 Recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 
(DOGC 3/5/85). 
 
- Ordre  del 17/1/89 de Certificació de conformitat a normes com a alternativa de la 
homologació de los ciments (BOE nº21 25/1/89). 
 
Cobertes : 
  - Ordre del 12 de març de 1986 M.I.N.E.R. Obligatorietat d'homologació de productes 
bituminosos per a la impermeabilització de cobertes en l'edificació. BOE 22 de març de 1986. 
Ampliació de l'entrada en vigor BOE 29 de setembre de 1986. 
 
- Reial Decret 1572/90 de 30 de novembre de 1990 MOPU NBE-QB-90. Cobertes amb 
materials bituminosos. BOE 7 de desembre de 1990. (BOE nº293 7/12/90). 
 
- Ordre de 5/7/96 d’Actualització de normes UNE (BOE nº179 25/7/96) 
 
- Ordre del 14/1/91 de Certificació de conformitat a normes dels productes bituminosos com a 
alternativa a l’homologació (BOE nº28 1/2/91). 

 
Combustibles : 
  - Decret 2913/1973 del Ministeri d'Indústria del 26 d'octubre de 1973, referent al "Reglament 
general del servei públic de gasos combustibles", publicat al Butlletí Oficial de l'Estat el dia 21 de 
novembre de 1973. Modificació BOE 20/2/84. 
 
  - Decret 1091/1975 del Ministeri d'Indústria del 24 d'abril de 1975, referent al "Reglament del 
servei públic de gasos combustibles", publicat al Butlletí Oficial de l'Estat el 21 de maig de 1975, 
complementant l'article 27. 
 
- Ordre del Ministeri d'Indústria del 18 de novembre de 1974, referent al "Reglament de xarxes 
i preses combustibles gasoses i instruccions MIG", publicada al Butlletí Oficial de l'Estat el dia 6 de 
desembre de 1974 
 
- R.D. 1853/93 Reglament d’instal.lacions de gas en locals destinats a usos domèstics, 
col.lectius o comercials (BOE nº 281 24/11/93). 
 
- R.D. 494/88 Reglament d’aparells que utilitzen combustibles gasosos (BOE nº125 25/5/88). 
Instruccions tècniques complementàries (BOE nº147 20/6/88). Correccions: BOE 21/7/88. Noves 
instruccions: BOE nº310 27/12/88. Modificació de la ITC-MIE-AG6 y ITC-MIE-AG11: BOE nº49 
26/2/91. 
 
- Ordre de 17/12/85, Instrucció sobre documentació i posada en servei de les instal.lacions 
receptoras de gasos combustibles (BOE nº8 9/12/86). Correcció d’errades BOE 10/6/86. 
 
Instal.lacions de GLP: 
- Ordre de 29 de gener de 1985 (BOE 22/2/86), reglament sobre instal.lacions 
d’emmagatzament de gasos liquats del petroli en dipòsits fixes. Correcció: BOE 10/6/86. 
 
- Resolució del 25/2/1963 (BOE 12/3/63), extracte de les normes a les que s’han de sotmetre 
els dipòsits mòbils amb capacitat no superior a 15 kg de gasos liquats del petroli i la seva instal.lació. 
 
- Resolució del 24/7/1963 (BOE 11/9/1963), normes per a la instal.lació de gasos liquats del 
petroli amb dipòsits mòbils de capacitat superior a 15 kg. 
 
Residus : 
- Reial Decret 833/1988 del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme de 20 de juliol de 1988 
que aprova el "Reglament per a l'execució de la Llei 20/1986 de 14 de maig  Bàsica de Residus 
Tòxics i Perillosos". Modificació: R.D. 952/1997, de 29 de juny (BOE 5/7/97). Articles 50,51 i 56 
derogats per la Llei 10/98, de 21 d’abril (BOE 22/4/98).  
 
- Llei 6/1993, de 15 de juliol, de la Presidència de la Generalitat, llei reguladora dels residus 
(DOGC nº1776 28/7/98). 
 
- Decret 115/1994, de 6 d’abril, del Departament de Medi Ambient, Regulació del registre 
general de gestors de residus de Catalunya (DOGC nº1904 6/3/94). 
 
- Decret 201/1994, de 26 de juliol, del Departament de Medi Ambient, Regulació dels 
enderrocs i altres residus de la construcció (DOGC nº1931 8/8/94). 
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- Decret 34/1996, de 9 de gener, del Departament de Medi Ambient, Catàleg de residus de 
Catalunya (DOGC nº2166 9/2/96). Modificació: decret 92/1999, de 6 d’abril, del Departament de 
Medi Ambient (DOGC nº2865 12/4/99). 
  
Electricitat : 
- Decret del Ministeri d'Indústria del 12 de març del 1954 referent al "Reglament de 
verificacions elèctriques i regularitat en el subministrament d'energia" i a la modificació dels articles 
2 i 92, publicat al Butlletí Oficial de l'Estat els dies 15 d'abril de 1954, 7 d'abril de 1979, 27 de 
setembre de 1979 i 25 de setembre de 1984, respectivament. 
 
  - Decret 3151/1968 del Ministeri d'Indústria el 28 de novembre de 1968, referent al "Reglament 
de línies aèries d'alta tensió" i la correcció d'errades, publicat al Butlletí Oficial de l'Estat els dies 27 
de desembre de 1968 i 8 de març de 1969, respectivament. 
 
  - Decret 2431/1973 del Ministeri d'Indústria del 20 de setembre de 1973, referent al 
"Reglament electrotècnic de Baixa Tensió", publicat al Butlletí Oficial de l'Estat el dia 9 d'octubre de 
1973. Addició nou paràgraf: R.D. 2295/1958 (BOE 12/12/85). 
 
- Ordre del Ministeri d'Indústria del 31 d'octubre de 1973, referent a les "Instruccions 
complementàries del Reglament electrotècnic de Baixa Tensió", publicada al Butlletí Oficial de 
l'Estat dels dies 27 al 29 i 31 de desembre de 1973. 
 
-  O. del 6 d’abril de 1974 d’aplicació de les instruccions complementàries (BOE 15/4/74). 
 
  - Resolució de la Direcció General de l'Energia del 30 d'abril de 1974, referent al "Reglament 
electrotècnic de Baixa Tensió", en relació amb la mesura d'aïllament de les instal•lacions elèctriques, 
publicada la Butlletí Oficial de l'Estat del 7 de maig de 1974. 
 
  - Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia del 19 de desembre de 1977, referent a la 
modificació de la instrucció complementària MI-BT.25 del vigent "Reglament electrotècnic de Baixa 
Tensió" i a la correcció d'errades publicada al Butlletí Oficial de l'Estat els dies 13 de gener i 6 de 
novembre del 1978, respectivament. Inclou les modificacions publicades al BOE 13 d'agost de 1981 i 
BOE del 4 de juny de 1984. 
 
  - Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia del 19 de desembre de 1977, referent a la 
modificació parcial i ampliació de les instruccions complementàries MI.BT.004,007,017 annexes al 
vigent "Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió" i a les "Prescripcions per a establiments sanitaris", 
publicada al Butlletí Oficial de l'Estat el dia 26 de gener de 1978 i la correcció d'errades al mateix 
Butlletí el dia 12 d'octubre de 1978. 
 
  - Reial Decret 788/80 de la Presidència del Govern del 28 de març de 1980, referent al 
"Reglament d'aparells domèstics que utilitzen energia elèctrica", publicat al Butlletí Oficial de l'Estat 
el 3 de maig de 1980. Articles 5 i 10 derogats per R.D. 2584/81, de 18 de setembre (BOE 3/11/81). 
 
  - Reial Decret 2949/82 del Ministeri d'Indústria del 15 d'octubre de 1982, referent a les 
"Normes sobre preses elèctriques" i aprovació del Reglament corresponent, publicat al Butlletí 
Oficial de l'Estat el 12 de novembre de 1982, junt amb la publicació al mateix Butlletí de la correcció 
d'errades els dies 4 i 29 de desembre de 1982 i el 21 de febrer de 1983. 
 
  - Reial Decret 3275/82 del Ministeri d'Indústria i Energia, referent al "Reglament sobre 
condicions tècniques i garanties de seguretat a centrals elèctriques i centres de transformació" i la 

correcció d'errades, publicat al Butlletí Oficial de l'Estat els dies 1 de desembre del 1982 i el 18 de 
gener del 1983, respectivament. 
 
  - Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia de 6 de juliol de 1984 publicat al Butlletí Oficial de 
l'Estat el dia 1 d'agost de 1984, referent a Instruccions Tècniques complementàries MIE-RAT-1 a 20 
(ambdues incloses) del "Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat a centrals 
elèctriques, subestacions i centres de transformació". 
 
  - Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia del 18 d'octubre de 1984 publicada al Butlletí Oficial 
de l'Estat el 25 d'octubre de 1984 que complementa el MIE-RAT-20 del "Reglament sobre 
condicions tècniques i garanties de seguretat a centrals elèctriques i centres de transformació". 
 
  - Resolució de la Direcció General d'Energia publicada al Butlletí Oficial de l'Estat el 26 de 
juny de 1984 que desenvolupa l'article 3 del "Reglament sobre condicions tècniques i garanties de 
seguretat a centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació". 
 
  - Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia del 27 de novembre de 1987 que modifica l'ITC-
MIE-RAT 13 i 14 del "Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat a centrals 
elèctriques i centres de transformació". 
 
- Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia del 26 de juny de 1988 publicada al Butlletí Oficial 
de l'Estat el 5 de juliol de 1988, que actualitza les ITC-MIE-RAT 1,2,7,9,15,16,17 i 18 del 
"Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat a central elèctriques i centres de 
transformació". 
 
Parallamps: 
- Real Decreto 1428/1986, de 13 de juny, del Ministeri d’Indústria i Energia (BOE nº 165, 
11/7/1986), Parallamps radioactius. Modificació: RD 903/1987 (BOE nº 165, 11/7/1987). 
 
- Decret 172/1988, de 14 d’abril (DOGC nº 1028, 8/8/1988), Parallamps radioactius. 
Estructures d'acer : 
-  Real Decreto 1829/1995, de 10 de novembre, del Ministeri d’Obres Públiques, Transports i 
Medi Ambient (BOE nº 16, 18/1/1996), Norma Bàsica de l’Edificació NBE-EA-95 “Estructures 
d’acer en edificació”. 
 
Estructures de forjats : 
  - Reial Decret 1630/1980 de la Presidència del Govern del 18 de juliol de 1980, referent a la 
"Fabricació i utilització d'elements resistents per a pisos i cobertes", publicat al Butlletí Oficial de 
l'Estat el 8 d'agost de 1980. 
 
- Reial Decret 2608/1996, de 20 de desembre, del Ministeri de Foment (BOE nº19, 22/1/1997), 
Instrucció per al projecte i l’execució de forjats unidireccionals de formigó armat i pretensat: EF-96. 
 
- Decret 71/1995, de 7 de febrer, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
(DOGC nº 2029, 24/3/1995), autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per 
a pisos i cobertes i d’elements resistents components de sistemes. Desplegament: Ordre de 31 
d’octubre de 1995 (DOGC nº2125, 8/11/95) 
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Estructures de formigó : 
- R.D. 2661/1998, de 11 de novembre, del Ministeri de Foment: Instrucció del Formigó 
Estructural (EHE) (BOE nº11 13/1/99). Modificació R.D. 996/1999, de 11 de juny, del Ministeri de 
Foment (BOE nº150 24/6/99). 
 
Estructures de maó : 
  - Reial Decret 1723/90 del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme del 20 de desembre de 
1990. Norma bàsica d'edificació. "Murs resistents de fàbrica de maó", publicat al Butlletí Oficial de 
l'Estat el 4 de gener de 1991. NBE-FL-90 
 
- Ordre del Ministeri de Relacions amb les Corts i Secretaria General del 27 de juliol de 1988, 
RL-88 Plec de Condicions per la recepció de totxana ceràmica. 
 
Blocs de formigó: 
- Ordre del 4/7/90 (BOE 11/7/90), plec general de prescripcions tècniques generals per a la 
recepció de blocs de formigó en las obres de construcció RB-90. 
Fusta : 
  - Ordre del Ministeri de Comerç del 14 de desembre de 1976, referent a les "Normes de qualitat 
per al comerç exterior de parquet-mosaic", publicada al Butlletí Oficial de l'Estat el dia 18 de 
desembre de 1976, junt amb l'ampliació, publicats al mateix Butlletí els dies 15 de gener, 9 de març, 
21 de març i 16 de desembre de 1977, respectivament. 
 
- Reial Decret 1848/1979 del Ministeri d'Indústria i Energia del 18 de maig de 1979, referent a 
"L'establiment de la marca de qualitat per als plafons contraplacats", publicat al Butlletí Oficial de 
l'Estat el 30 de juliol de 1979. 
 
  - Reial Decret 1932/1979 del Ministeri d'Indústria i Energia del 18 de maig de 1979, referent a 
"L'establiment de la marca de qualitat per als plafons de partícules", publicat al Butlletí Oficial de 
l'Estat el 8 d'agost de 1979. 
 
  - Reial Decret 1951/1979 del Ministeri d'Indústria i Energia del 18 de maig de 1979, referent a 
"L'establiment de la marca de qualitat per al parquet mosaic de fusta", publicat al Butlletí Oficial de 
l'Estat l'11 d'agost de 1979. 
 
  - Ordre del Ministeri d'Agricultura del 7 d'octubre de 1976 referent a "Tractaments protectors 
de fusta", publicada al Butlletí Oficial de l'Estat el 16 d'octubre de 1976. 
 
Guix : 
  - Ordre de la Presidència del Govern de 31 de maig de 1985," RY-85 Plec General de 
Condicions per a la recepció de guixos i escaioles en les obres de construcció", publicada al Butlletí 
Oficial de l'Estat del 10 de juny de 1985. 
 
  - Reial Decret 1313/1986 del Ministeri d'Indústria i Energia, sobre "Obligatorietat 
d'homologació de guixos i escaioles per a la construcció", publicat al Butlletí Oficial de l'Estat del 7 
d'octubre de 1986. 
 
Medi ambient : 
  - Llei 22/1983, de 21 de novembre (DOGC nº385, 30/11/1983), referent a la "Protecció de 
l’ambient atmosfèric".  Correcció d’errades: DOGC 10/2/84.  
 

- Decret 322/1987, de 23 de setembre (DOGC nº919, 25/11/89), desplegament de la Llei 
22/1983. 
 
- Llei 7/1989, de 31 d’agost (DOGC nº1153, 9/6/89), modificació de la Llei 22/1983. 
 
Recipients de pressió : 
- Reial Decret 1244/1979 del Ministeri d'Indústria i Energia del 4 d'abril de 1979, referent al 
"Reglament d'aparells de pressió", publicat al Butlletí Oficial de l'Estat el 29 de maig de 1979. 
Instruccions tècniques complementàries (BOE 29/5/79). Correcció d’errades: BOE 28/6/79. 
Modificacions: BOE 12/3/82, BOE 28/11/90. 
 
  - Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia del 21 d'abril de 1981, referent a la "Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-AP4 del Reglament d'Aparells de Pressió, referent a cartutxos de 
G.L.P."; publicada al Butlletí Oficial de l'Estat el dia 29 d'abril de 1981. 
 
- Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia del 31 de maig de 1982, referent a la "Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-AP5 d'Aparells de Pressió sobre extintors d'incendis", publicada al 
Butlletí Oficial de l'Estat el dia 23 de juny de 1982. Aplicació: ordre del 25 de maig de 1983 (DOGC 
8/6/83). 
 
  - Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia de l'1 de setembre de 1982, referent a la "Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-AP7 sobre botelles i botellons de gasos comprimits liquats i dissolts 
per pressió", publicada al Butlletí Oficial de l'Estat el dia 12 de novembre de 1982. 
 
- Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, del Ministeri de Indústria, Comerç i Turisme 
(BOE nº247, 15/10/1991), disposicions d’aplicació de la Directiva 87-404-CEE sobre recipients a 
pressió simples. Modificació: BOE 24/1/1995. Relació de normes: BOE 20/1/2000. 
 
- Real Decreto 769/1999, de 7 de maig, del Ministeri de Indústria i Energia (BOE nº129, 
31/5/1991), disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell, 97/23/CE, 
relativa als equips de pressió, i modificació del Reglament. 
 
- Ordre de 27 de març de 1990, del Departament d’Indústria i Energia (DOGC nº1284, 27/4/90) 
que regula l’aplicació del Reglament d’aparells a pressió. 
 
Protecció contra incendis : 
- Real Decreto 2177/1996 (BOE 29/10/96) NBE-CPI-96: Norma bàsica de protecció contra 
incendis en els edificis. 
 
- Decret 241/94 (DOGC 30/1/95), Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en 
els edificis, complementaris de la NBE-CPI-91. 
 
- Real Decreto 1942/93 (BOE 14/12/93), Reglamento de protecció contra incendis. 
 
  - Ordenances de l'Ajuntament de Barcelona. 
 
Barreres arquitectòniques: 
- Reial Decret 556/1989, de 19 de maig (BOE nº122, 23/5/1989), Mesures mínimes sobre 
accessibilitat en los edificis. 
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- Llei 20/1991, de 25 de novembre (DOGC nº1526, 4/12/1991), Promoció de l’accessibilitat i 
de supressió de barreres arquitectòniques. (CE-DOGC nº1527, 9/12/1991). 
 
- Decret 135/1995, de 24 de març (DOGC nº2043, 28/4/1995), desplegament de la Llei 20/1991 
i aprovació del Codi d’accessibilitat. (CE-DOGC nº2152, 10/1/1996). Modificació: Decret 204/1999, 
de 27 de juliol (DOGC nº2944, 3/8/1999). 
 
Habitabilitat: 
- Ordre de 29 de febrer de 1944 (BOE nº61,1/3/1944), Condiciones mínimes d’higiene en les 
vivendes. 
 
- Decret 129/1984, de 18 d’abril (DOGC nº433, 11/5/1984), atorgament de la cèdula 
d’habitabilitat. Models: DOGC nº468, 12/9/1984). 
 
- Llei 3/1990, de 21 de juny (BOE nº149,22/6/1990), habitabilitat de minusvàlids en l’edifici 
del seu habitatge. 
 
- Decret 282/1991, de 24 de desembre (DOGC nº 1541, 15/1/1992), acreditació de determinats 
requisits prèviament a l’inici de la construcció de l’habitatge. 
 
- Llei 24/1991, de 29 de novembre (DOGC nº1541, 15/1/1992), llei de l’habitatge. 
 
- Decret 206/1992, d’1 de setembre (DOGC nº 1654, 7/10/1992), Llibre de l’Edifici. 
 
- Decret 28/1999, de 9 de febrer (DOGC nº2828, 16/2/1999), requisits mínims d’habitabilitat en 
els edificis d’habitatges. 
 
Seguretat i salut : 
  - Ordre del Ministeri de Treball del 20 de maig de 1952, referent al "Reglament de seguretat i 
higiene al treball, a la indústria de la construcció" i la correcció d'errades, publicada al Butlletí Oficial 
de l'Estat els dies 15 de juny de 1952 i el 22 de desembre de 1953, respectivament. 
 
  - Ordre del Ministeri de Treball del 9 de març de 1971, referent a l’Ordenança general de 
seguretat i higiene al treball", publicada al Butlletí Oficial de l'Estat el 16 i 17 de març de 1971. 
 
  - Ordre del Ministeri de Treball del 28 d'agost de 1970 en la que s'aprova l'Ordenança de treball 
de la construcció, vidre, ceràmica. 
 
  - Ordre del 20 de setembre de 1986 pel que s'estableix un model de llibre d'incidències 
corresponents a les obres en que sigui obligatori un estudi de seguretat i higiene. 
 
- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25/10/97), Disposicions mínimes de seguretat i salut 
en les obres de construcció 
 
- Llei 31/1995, de 8 de novembre (BOE 10/11/95), Prevenció de riscos laborals. Desenvolupen 
la llei: RD 39/1997, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 487/1997, RD 488/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997. 
 
- Ordre de 31 de octubre de 1984 (BOE 7/11/84) Reglamento sobre seguretat dels treballs amb 
risc d’amiant. Normes complementàries: BOE 15/1/87. 
 

- Ordre de 31 de gener de 1940 (BOE 3/2/1940) Bastides. 
 
- Ordre de 12 de gener de 1998 (DOGC 27/1/98), s’aprova el model de Llibre d’incidències en 
obres de construcció. 
 
 
0.18. Existència de tràfic durant l'execució de les obres d'urbanització i d'edificació. 
 
La existència de determinats vials, que calgui mantenir en servei durant l'execució de les obres, no 
serà motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. Aquest programarà l'execució de les 
obres, de manera que les interferències siguin mínimes i, si s'escau, construirà els desviaments 
provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu d'increment del preu del Contracte. Les 
despeses, ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats, es 
consideraran incloses als preus del Contracte i, en cap moment, podran ser objecte de reclamació. En 
cas que l'exposat anteriorment impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les obres per 
fases, aquestes seran definides per la Direcció de les Obres i el possible cost addicional es 
considerarà, com a l'apartat anterior, inclòs als preus unitaris. 
0.19. Interferències amb d'altres Contractistes 
 
El Contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d'execució de les obres, sigui 
possible executar treballs de jardineria i Obres complementàries, tal com l'execució de xarxes 
elèctriques, telefòniques o d'altres treballs. En aquest cas, el Contractista acomplirà les ordres de la 
Direcció de les Obres, a fi de delimitar les zones amb determinades unitats d'obra totalment acabades, 
per tal d'endegar els treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses motivades per 
eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a l'esmentada execució per fases, es 
consideraran incloses als preus del Contracte i no podran ser, en cap moment, objecte de reclamació. 
 
0.20. Existència de serveis i el seu desviament 
 
Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades de que disposi 
o mitjançant la visita als serveis, si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els 
serveis i instal•lacions afectades, considerant millor la manera d'executar els treballs per a no fer-los 
malbé i assenyalar aquest que, en darrer cas, consideri necessari modificar. 
 
Si el Director de les Obres es mostra conforme, sol•licitarà de l'Empresa i els Organismes 
corresponents, la modificació d'aquestes instal•lacions. Aquests treballs seran de pagament al 
Contractista, ja sigui amb càrrec a les partides alçades existents a tal efecte o bé per unitats d'obra, 
amb aplicació del Quadre de Preus núm. 1. Mancant aquests, es regirà pel que s'estableix a la 
clàusula 60 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
Si el desviament dels serveis existents s'executessin per part de les empreses subministradores, i 
aquestes recapten la col•laboració del Contractista amb el fi d'accelerar la marxa de les obres, aquest 
haurà de prestar l'ajut necessari. 
 
0.21. Mesures d'ordre i seguretat 
 
El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat i higiene previstes al preceptiu 
Pla de Seguretat i Higiene, aprovat per la Direcció Facultativa de les obres i qualsevol altra mesura 
que sobre aquesta matèria li sigui ordenada per la Direcció durant el decurs de les obres. 
El Contractista complirà amb totes les disposicions recollides a la Normativa laboral i sobre 
Seguretat Social vigent, en relació als treballadors contractats, sent l'únic responsable de les 
obligacions que se'n derivin del seu incompliment. 
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0.22 Abonament d'unitats d'obra 
 
Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra i la manera d'abonar-los, d'acord amb el Quadre 
de Preus núm. 1, s'entendrà que es refereixen a unitats d'obra totalment acabades. Al càlcul de la 
proposició econòmica s'haurà de tenir en compte, que qualsevol material o treball necessari per al 
correcte acabament de la unitat d'obra o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat 
construïda, en relació a la resta de construcció, es considerarà inclòs als preus unitaris del Contracte, 
no podent ser objecte de sobrepreu. L'ocasional omissió dels esmentats elements als Documents del 
Projecte no podrà ser objecte de reclamació ni de preu contradictori, per considerar-se expressament 
inclosos als preus dels Contracte. Els materials i operacions esmentades són els considerats com a 
necessaris a la normativa d'obligat acompliment, relacionada a l'apartat 0.17.  
 
0.23. Control d'unitats d'obra 
 
Les diferents unitats d'obra se sotmetran als assaigs previstos al Programa de Control de Qualitat 
elaborat per Tècnic competent, designat pels Serveis Tècnics de l'Administració. 
 
El Laboratori encarregat de dur a terme els assaigs estarà homologat per la Generalitat de Catalunya, 
serà designat per l'Administració actuant i realitzarà els assaigs a sol•licitud de la Direcció Tècnica de 
l'obra o dels Serveis Tècnics de l'Administració. 
 
El Contractista abonarà al Laboratori contractat l'import de les despeses de realització dels assaigs del 
control de qualitat, fins al límit de l'1% del Pressupost de l'obra, segons la clàusula 38 del Plec de 
Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'obres de l'Estat i la 18.2 del Plec de 
Clàusules Administratives Particulars. 
 
Si amb motiu d'haver-se d'ampliar el nombre d'assaigs a realitzar, se superés el límit de l'1% del 
Pressupost de l'obra, la diferència serà abonada al Laboratori per l'Administració contractant. 
 
L'esquema de funcionament serà el que segueix: 
 
  - A criteri de la Direcció Facultativa o dels Serveis Tècnics de l'Administració, es podrà 
ampliar o reduir el nombre de controls, que s'abonaran sempre a partir dels preus unitaris acceptats. 
  - Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció Facultativa de les 
obres, a l'Arquitecte Co-director, als Serveis Tècnics de l'Administració i a l'Empresa Constructora. 
En cas de resultats negatius s'anticiparà la comunicació telefònicament, a fi de poder prendre les 
mesures necessàries amb urgència. 
 
Normativa a aplicar: 
 
  - Decret 375/88 sobre Control de Qualitat en l'Edificació i les ordres de desplegament del 
Decret. Ordre 25-1-89, Ordre 13-9-90 i Ordre 16-4-92. 
  - Decret 77/84 sobre Control de materials i unitats d'obra.  
 
0.24. Pis de mostra 
 
Per compte del Contractista es faran dos habitatges de mostra (els triats per la Direcció Facultativa), 
que hauran de ser totalment acabats, en el moment que s'hagi executat la meitat de l'import de l'obra 
contractada. 
 
El Contractista inclourà l'esmentat concepte al preceptiu Programa de Treball. 

  CAPITOL 1 
 
 E N D E R R O C S 
 
1.1 Definició 
1.2 Execució 
1.3 Amidament i abonament 
 
1.1. Definició 
 
Es defineix com enderroc, l'operació de demolició de tots els elements aeris o soterrats que 
obstaculitzin la construcció d'una obra o sigui necessari fer-los desaparèixer per acabar-ne l'execució. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
- enderrocament o excavació dels materials 
- retirada del materials resultants als abocadors, o lloc d'amàs per la seva posterior utilització 
definitiu. 
 
Abans de l'execució material, un tècnic competent designat per l'Administració actuant redactarà un 
Projecte d'enderroc amb indicació expressa de les normes de seguretat aplicables a les fases i a la 
tecnologia de l'enderroc, l'aprofitament o no dels materials resultants i llur retirada. 
 
L'execució material es realitzarà sota la supervisió contínua de la Direcció Facultativa i el Tècnic 
redactor del Projecte. 
 
1.2. Execució de les obres 
 
Les operacions d'enderrocament s'efectuaran amb les precaucions necessàries a fi d'obtenir unes 
condicions de seguretat suficients, evitant danys al personal que treballi en aquestes operacions i en 
les estructures existents. Serà l'encarregat de les obres qui designarà i marcarà els elements que 
s'hagin de conservar intactes, així com els llocs d'amàs i la forma de transport, amb el vist i plau de la 
Direcció facultativa de l'obra. 
 
El Contractista té l'obligació de dipositar els material procedents d'enderrocament que es considerin 
de possible utilització o d'algun valor, al lloc assignat per la Direcció Facultativa de l'obra. 
 
1.3. Amidament i abonament 
 
Les obres de demolició no seran objecte d'amidament i s'abonaran com a partida alçada d'abonament 
íntegre. La partida alçada inclourà el honoraris de Projecte i Direcció de les obres d'enderroc, els 
costos de neteja, càrrega i transport a l'abocador o indret indicat a qualsevulla distància, així com tots 
els treballs, materials i operacions necessàries per a deixar el solar i el seu entorn immediat net de tot 
element. 
 
La partida d'abonament íntegre complementària inclou la possible existència de fonamentacions 
soterrades, així com els increments de cost d’aquestes fonamentacions. 
 
Encara que en cap document del Projecte figuri el concepte esmentat o que les dades informatives de 
la Memòria siguin inexactes o incompletes, s’entén que el Contractista ho ha de comprovar abans de 
calcular l'import de la proposició econòmica. La Direcció de les obres interpretarà les incidències 
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sobre elements soterrats, des del punt de vista del principi de risc i ventura que regeix sobre el 
Contracte.  
 
Si durant els enderrocs fos necessària la reconstrucció d'alguns elements que s'haguessin enderrocat 
per l'execució de les obres, seran d'igual qualitat i textura que les primitives i s'abonaran segons els 
preus del Quadre de Preus núm. 1, com si es tractés d'obres de nova construcció. 
  
 CAPITOL 2 
 
 M O V I M E N T  D E  T E R R E S 
 
2.1 Neteja del terreny 
2.2 Explanacions, desmunts i buixardats 
2.3 Replens i terraplens 
2.4 Excavacions de rases i pous 
2.5 Transport de terres a l'abocador 
2.6 Replanteig definitiu 
 
Comprèn totes les operacions relacionades amb els moviments de terres, incloses roques, necessàries 
per a l'execució de l'obra. 
 
Aquestes operacions són: 
 
 - Neteja del terreny 
 - Explanacions, desmunts i buixardats 
 - Replens i terraplens 
 - Excavació de rases i pous 
 - Transport de terres a l'abocador 
 - Replanteig definitiu. 
 
Es considerarà inclosa al preu de tot moviment de terres, qualsevol resta d'edificació a enderrocar que 
aparegui. 
 
2.1. Neteja del terreny 
 
Aquest treball consisteix en extreure i retirar de les zones designades, tots els arbres, soques, plantes, 
malesa, brossa, runes, escombraries o qualsevol altre material indesitjable. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
- Excavació dels materials objecte de l’esbossada 
 
- Retirada dels materials objecte de l’esbossada. 
 
Tot serà realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular 
inclouen els corresponents documents del Projecte. 
 
Execució de les obres 
 
Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients i evitar danys a les estructures existents, d'acord amb el que, sobre 

el particular, ordeni l'Encarregat Facultatiu de les obres, qui designarà i marcarà els elements que 
hagin de conservar-se intactes. 
 
Per a disminuir el més possible el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es procurarà 
que els que s'han d'aterrar caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari 
evitar danys a altres arbres, al tràfic per carretera o ferrocarril o a estructures pròximes, els arbres 
aniran trossejant-se per a la seva brancada i tronc progressivament. 
 
Si per a protegir aquests arbres o altra vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar 
barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents s'ajustaran al que, sobre el 
particular, ordeni l'Encarregat Facultatiu de les obres. 
 
Aquells arbres, que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; després es tallaran en 
trossos adequats i, finalment, s'emmagatzemaran acuradament al llarg del tirat, separats dels munts 
que cal cremar o llençar. La longitud dels trossos de fusta serà superior a tres metres (3 m), si ho 
permet el tronc. 
 
Els treballs es realitzaran de manera que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les 
zones pròximes a les obres. Cap fita de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de 
qualsevol mena, serà fet malbé o desplaçat, fins que un agent autoritzat hagi referenciat, d'alguna 
manera, la seva situació o aprovat el desplaçament. 
 
Retirada dels materials objecte d'aclariment i esbossada 
 
Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats d'acord amb el 
que, sobre el particular, ordeni l'Encarregat Facultatiu de les obres. 
 
El concepte de metre quadrat (m2) d’esbossada, neteja i preparació del terreny inclourà també les 
possibles excavacions i replens motivats per l'existència de sòls inadequats que, a judici del Director 
de les Obres, sigui necessari eliminar per a poder endegar els treballs de fonamentació. 
 
Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el Contractista haurà visitat i estudiat, de 
forma suficient, els terrenys sobre els quals s'ha de construir i que haurà inclòs al preu de l'oferta tots 
els treballs de preparació que s'abonaran al preu únic definit al Quadre de Preus núm. 1 i que, en cap 
cas, podran ser causa d'increment del preu del Contracte. Es considerarà que les dades contingudes a 
la Memòria tenen únicament valor informatiu i que llur exactitud no pot ser objecte de reclamació. 
 
Amidament i abonament 
 
El mesurament i abonament es realitzarà per metres quadrats (m2) realment esbossats i preparats. 
 
El preu inclou la càrrega i transport dels materials a l'abocador, i totes les operacions esmentades a 
l'apartat precedent, i definides al Quadre de Preus núm. 1. 
 
Simultàniament a les operacions d’esbossada, es podrà excavar la capa de terra vegetal. 
 
Les terres vegetals es transportaran a l'abocador o s'arreplegaran a les zones que indiqui la Direcció 
de les Obres, a fi de ser emprades a la formació de zones verdes. 
 
El transport a l'abocador o a l'amàs intermedi esmentat es considerarà inclòs als preus unitaris del 
Contracte. 



Seguiment d’obra dels blocs C1 i C2 dels “Habitatges del Governador” 

2.2. Explanacions, desmunts i buixadats 
 
Definició 
 
Explanació és el conjunt d'operacions de desmunt o replè necessaris per anivellar les zones on hauran 
d'asseure's les construccions, incloent-hi les plataformes, talussos i cunetes provisionals o definitives, 
a més del transport dels materials remoguts als abocadors o al lloc d'utilització. 
 
Desmunt és l'operació consistent en el rebaix del terreny fins arribar als nivells previstos als plànols 
d'obra. 
 
Buidat és l'excavació delimitada per unes mides definides als plànols de construcció, per a 
l'aprofitament de les parts baixes de l'edifici, tal com soterrani, garatges, dipòsits o d'altres 
utilitzacions. 
 
Si durant les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevulla causa, 
s'executaran els treballs que ordeni la Direcció de les obres, i es consideraran inclosos als preus de les 
excavacions. 
 
Als preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevulla distància. Si a judici del Director 
de les obres els materials no són aptes per a la formació de terraplens, es transportaran a l'abocador, 
no sent causa de sobre-preu l'increment de distàncies de transport. El Director de les obres podrà 
autoritzar l'abocament de materials a determinades zones baixes de les parcel•les assumint el 
Contractista l'obligació d'executar els treballs d'estesa i compactació, sense que correspongui 
compensació econòmica de cap mena. 
 
El replè de parcel•les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes. 
 
La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de zones de desmunt, 
així com el seu refinament i l'execució de cunetes provisionals o definitives. 
 
Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada 
refinada, compactada i totalment preparada per endegar les obres estaran inclosos al preu unitari de 
l'excavació. Si l'esplanada no acompleix les condicions de capacitat portant necessàries el Director de 
les obres podrà ordenar una excavació addicional, que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix 
preu definit per a totes les excavacions. 
 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un preu únic per a qualsevol 
tipus de terreny. L'excavació especial de talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 
 
Amidament i abonament 
 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per la diferència entre els 
perfils definits abans i després dels treballs. 
 
No són abonables desprendiments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin 
fixat en Projecte. 
 
Per a l'efecte dels mesuraments de moviment de terra, s’entén per metre cúbic (m3) d'excavació, el 
volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s'hagi d'excavar. 
 

S'entén per volum de terraplè o replè, el que correspon a aquestes obres després d'executades i 
consolidades, segons el que es preveu en aquest Plec de Condicions. 
 
En tots el casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, resultants de 
despreniments o per qualsevol altre motiu, s'hauran d'omplir amb el mateix tipus de material sense 
que el Contractista rebi per això cap quantitat addicional. Així mateix la realització del buixardat es 
durà a terme sense cap increment de cost. 
 
En cas de dubte sobre la determinació del preu d'una excavació concreta, el Contractista s'atindrà al 
que decideixi el Director Facultatiu, sense ajustar-se al que, a efectes de valoració del Pressupost, 
figuri als Pressupostos Parcials del Projecte. 
 
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses indicades, 
tots els auxiliars i complementaris com són: instal•lacions, subministrament i consum d'energia per 
enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de tota mena de maquinària amb 
totes les seves despeses i amortització, etc., així com els entrebancs produïts per filtracions o 
qualsevol altre motiu. 
 
Si el Contractista, amb l'aprovació de l'Administració, executés menor volum d'excavació que el que 
resultés de les prescripcions fixades, només li serà abonat el volum realment executat. 
 
En cas de trobar-se fonaments soterrats o d'altres construccions, es considerarà que s'inclouen al 
concepte ampli d'excavació i en tot tipus de terreny, objecte del preu definit. 
 
Buixardats 
 
Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el buixardat, a fi 
d'aconseguir l'acabat geomètric de tota l'explanació, desmunt, buidat o replè. 
 
Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com l'amplada de les explanacions. 
refinament de talussos als desmunts i terraplens, neteja i refinament de cunetes i explanacions als 
coronaments de desmunts i al començament de talussos. Les operacions de buixardat es consideren 
incloses als preus de moviments de terres per indicar-se expressament al present Plec. 
 
2.3. Replens i terraplens 
 
Replens i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els que s'omplen i compacten uns 
buits, es fan talussos, s'anivellen terrenys o es porten a terme obres similars. 
 
Les diferents capes o zones que els composen són: 
 
- Fonament: zona que està per sota de la superfície neta del terreny. 
- Nucli: zona que comprèn des del fonament fins la coronació. 
- Coronació: capa superior amb un gruix de cinquanta centímetres (50 cm). 
L'equip necessari per efectuar llur compactació es determinarà per la Direcció Facultativa, en funció 
de les característiques del material a compactar i el tipus d'obra. 
 
El Contractista podrà utilitzar un equip diferent; per això necessitarà l'autorització del Director 
Facultatiu, que solament la concedirà quan amb l'equip proposat pel Contractista s'obtingui la 
compactació requerida. 
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El fonament del replè es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de discontinuïtat 
evitables. A continuació s'estendrà el material de base a tongades, de gruix uniforme, suficientment 
reduït, per tal que, amb els mitjans disponibles, s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació 
exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes i, si no ho són, s'aconseguirà 
aquesta uniformitat barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats per això. 
 
No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent acompleix les 
condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per l'Encarregat facultatiu. Quan la 
tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no s'estendrà la següent. 
 
Amidament i abonament 
 
Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i compactats al seu perfil 
definitiu, mesurats per diferència entre perfils agafats abans i després dels treballs. 
 
El material a utilitzar podrà ser, en algun moment, provinent de les excavacions; en aquest cas, el 
preu del replè inclourà la càrrega, compactació i transport. 
 
El Director de les obres podrà autoritzar l'excavació en determinades parcel•les, a fi d'obtenir 
materials de préstecs. L'esmentada excavació, en cap cas, podrà rebaixar el terreny de les parcel•les 
per sota de les cotes de les voreres més pròximes. 
 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exterior al polígon, el 
preu del terraplè inclourà el cànon d'excavació, càrrega, transport a qualsevulla distància i la resta 
d'operacions necessàries per deixar totalment acabada la unitat de terraplè. El Contractista haurà de 
localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que sigui necessàries i, abans de 
començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació del Director de les obres les zones de 
préstecs, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient. La necessitat d'emprar sòls seleccionats 
serà a criteri del director de les obres, i no podrà ser objecte de sobre-preu, abonant-se a l'únic preu 
de replè definit al Quadre de Preus núm. 1. 
 
2.4. Excavació de rases i pous 
 
La unitat d'excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases 
definides per a l'execució del clavegueram, abastament d'aigua, la resta de xarxes de serveis definits 
al present Projecte, així com les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges i altres. 
 
Les excavacions s'executaran d'acord amb els plànols del Projecte, i amb les dades obtingudes del 
replanteig general de les obres, els plànols de detall i les ordres de la Direcció de les obres. 
 
Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de 
terreny. L'excavació especial de talussos en roca i l'excavació de roca s'abonaran al preu únic definit 
d'excavació. 
 
El preu de les excavacions comprèn, també, els apuntalaments i excavacions alternes a trams que 
siguin necessàries, i el transport de les terres a l'abocador a qualsevulla distància. La Direcció de les 
obres podrà autoritzar l'execució de sobre-excavacions, per tal d'evitar les operacions d'apuntalament 
però els volums sobre-excavats no seran objecte d'abonament. L'excavació de rases s'abonarà per 
metres cúbics (m3) excavats, d'acord amb l'amidament teòric dels Plànols del Projecte. 
 

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, 
maquinària i mà d'obra necessària per a la seva execució, la neteja i esbossada de tota la vegetació, la 
construcció d'obres de desguàs per evitar l'entrada d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els 
calçats que precisin, el transport dels productes extrets en el lloc d'ús a dipòsits o abocador, 
indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees afectades. 
 
Quan durant els treballs d'excavació apareixien serveis existents, independentment d'haver-se 
contemplat al Projecte, els treballs s'executaran, inclòs amb mitjans manuals, per a no fer malbé 
aquestes instal•lacions, completant-se l'excavació amb el calçat o penjat en bones condicions de les 
canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal•lacions elèctriques, telefòniques, etc., o qualsevol altre 
servei que sigui precís descobrir, sense que el Contractista tingui cap dret a abonament per aquests 
conceptes. 
 
Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions a diferent alçada o amplada que les 
definides al Projecte, no serà causa de definició de nou preu. 
 
2.5. Transport de terres a l'abocador 
 
Totes aquelles terres i materials que la Direcció Facultativa declari indesitjables, el Contractista els 
carregarà i els transportarà fins a l'abocador autoritzat. 
 
S'entén que a totes les partides anunciades resta inclosa la part proporcional de càrrega i transport a 
l'abocador dels materials indesitjables. 
 
2.6 Replanteig definitiu 
 
Definició 
 
El replanteig definitiu és el conjunt d'operacions precises per a traslladar al terreny les dades 
expressades en la Documentació Tècnica de l'obra que s'ha de realitzar. 
 
El replanteig definitiu es farà en una o més vegades, segons les circumstàncies que concurreixin a 
l'anivellació del terreny. 
 
El Contractista està obligat a subministrar tots els estris i elements auxiliars necessaris per aquestes 
operacions, amb inclusió de claus i estaques. També hi aportarà el personal necessari. 
 
El Contractista vigilarà, conservarà i respondrà de les estaques  i els senyals, responsabilitzant-se de 
qualsevol desapararició o modificació d'aquests elements. 
  
 CAPITOL 3 
 
 F O N A M E N T S 
 
3.0 Generalitats 
3.1 Acers 
3.2 Emmacats 
3.3 Sabates contínues 
3.4 Sabates aïllades 
3.5 Lloses 
3.6 Murs i pantalles 
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3.7 Estacada 
 
3.0. Generalitats 
 
Definició 
 
Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de l'edificació al 
terreny de sustentació. 
 
3.0.1. Reconeixement general de sòls 
 
Amb anterioritat a l'execució de les obres, mitjançant els treballs de prospecció adequats, es reunirà 
tota la informació possible provinent de l'observació de les zones veïnes, de l'estat de les edificacions 
adjacents, corrents d'aigua, etc., i prenent dades en general de tota mena de circumstàncies que 
puguin posteriorment facilitar i orientar els treballs que hauran de realitzar-se en el moment del 
reconeixement del terreny. 
 
3.0.2 Resistència dels terrenys 
 
L'Arquitecte Director, segons el seu criteri tècnic i després del reconeixement i assaigs del terreny 
que consideri necessaris, escollirà en cada cas la pressió admissible que cregui adequada, fixant 
també l'assentament màxim tolerable. 
 
3.0.1 Tipus de fonaments 
 
La Direcció Facultativa comprovarà que els fonaments es realitzin en la forma, amidament, 
dosificació i manera particular d'execució que indiquin els plànols i el Plec de Condicions Particulars; 
amb longituds, forma, separacions, diàmetres, nombre de barres i seccions que també figurin als 
plànols. Els recobriments, ancoratges i solapaments s'ajustaran a les normes vigents. 
 
Els pous i rases tindran la forma, mides i cotes fixades als Plànols d'obra. Abans de formigonar el 
Contractista comprovarà que les capes s'assentament de la fonamentació estiguin perfectament 
anivellades i netes, procedint a continuació a l'execució dels fonaments. 
 
3.1. Acers 
 
Condicions generals 
 
L'acer emprat acomplirà les condicions exigides a la Instrucció per al Projecte i Execució de les obres 
de formigó EHE-99, i estarà en possessió del Segell de Qualitat CIETSID i la marca AENOR. 
 
3.1.1. Assaigs 
 
La Direcció Facultativa de les obres exigirà els certificats emesos per Laboratori oficial que 
garanteixi la qualitat de l'acer utilitzat. Així mateix donarà les instruccions per què es realitzin els 
assaigs previstos al Programa de Control de Qualitat segons el nivell de control adoptat, tot això 
d'acord amb la instrucció per al Projecte i Execució de les obres de formigó EHE-99. 
 
Amidament i abonament 
 

S'abonaran pels quilograms (kg) que resultin de l'especejament dels plànols, que abans de començar 
cada obra hauran estat presentats al Director Facultatiu i aprovats per ell mateix. al preu corresponent 
que figuri al Quadre de Preus núm. 1. 
 
Els esmentats preus comprenen totes les operacions i mitjans necessaris per realitzar el doblegat i 
posta a l'obra, així com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, 
lligaments, soldadures, etc. 
 
3.2. Emmacats 
 
L'emmacat és una capa de gruix variable, formada per la compactació de graves. 
 
Amidament i abonament 
 
S'abonaran per metres quadrats (m2). Es consideren inclosos els ajuts necessaris per al 
subministrament del material, la col•locació, estesa i la compactació, incloent-hi també la maquinària 
necessària. 
 
3.3.Sabates contínues 
 
Les sabates contínues són els fonaments d'aquells elements estructurals lineals que transmeten 
esforços repartits uniformement al terreny. 
 
El dimensionament restarà fixat a l’Annex de Càlcul de la Memòria del Projecte d'Execució i als 
plànols de fonaments, degudament acotats. 
 
Amidament i abonament 
 
El mesurament i l'abonament de les sabates contínues es realitzarà per metre cúbic (m3), incloent en 
el preu tant el treball de posta a l'obra, preparació del terreny, materials i mà d'obra utilitzats, així 
com la maquinària i elements auxiliars necessaris. 
 
 
3.4. Sabates aïllades 
 
Les sabates aïllades són els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten esforços 
puntuals al terreny. El dimensionament restarà fixat a l’Annex de Càlcul de la Memòria del Projecte 
d'Execució i als plànols de fonaments, degudament acotats. 
 
Amidament i abonament 
 
El mesurament i abonament de les sabates aïllades es realitzarà per metre cúbic (m3), incloent al preu 
tant el treball de posta a l'obra, preparació del terreny i materials, com la maquinària i els elements 
auxiliars necessaris. 
 
3.5. Lloses 
 
Les lloses són els fonaments d'aquells elements estructurals que necessitin tenir assentaments 
uniformes o projectats perquè el terreny sigui poc comprimible, fetes de formigó en massa o armat. 
El dimensionament i l'armat s'indicaran als plànols del Projecte d'Execució. 
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Amidament i abonament 
 
Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) de formigó, incloent-hi els treballs auxiliars de 
preparació, subministrament i col•locació del formigó, formació de juntes, etc. 
 
3.6. Murs i pantalles 
 
Els murs són els elements estructurals lineals que transmeten esforços uniformement repartits. A més, 
poden contenir masses de terres, com el cas de desmunts amb talussos més inclinats que el talús 
natural del terreny. 
 
Les pantalles contínues de formigó armat "in situ" són els murs construïts mitjançant la perforació al 
terreny de rases profundes i allargades, sense necessitat d'apuntalaments, i el seu posterior replè de 
formigó, constituint una estructura contínua, capaç de resistir empentes laterals del terreny i 
càrregues verticals. 
 
Abans del començament del treballs d'excavació, s'acondicionarà el terreny per al bon funcionament i 
accés de la maquinària necessària; es replantejaran els eixos de les pantalles i els nivells o cotes 
d'execució. La perforació es realitzarà per trams alterns amb mitjans mecànics adients. Si les 
característiques del terreny ho requereixen, s'anirà reemplaçant el material extret per llots 
"tixotròpics". La fondària d'excavació serà de vint centímetres (20 cm) més gran que la que ha 
d'abastar les armadures. 
 
A partir de l'eix de replanteig es realitzaran els murets guies, l'objectiu dels quals és el de guiar la 
maquinària d'excavació i col•laborar a l'estabilitat del terreny. 
 
Abans del formigonat es col•locaran els encofrats necessaris per moldejar les juntes entre els plafons, 
així com l'armadura ja montada prevista al Projecte. 
La separació mínima entre barres verticals o horitzontals serà de deu centímetres (10 cm) i el 
recobriment de set centímetres (7 cm). Per a garantir el centrat de les gàbies, s'hauran de posar 
separacions de morter en ambdues cares, a raó d'un separador per cada dos metres quadrats (2 m2). 
 
El formigonat es realitzarà per canonada introduïda al llot fins al fons de l'excavació. El formigonat 
es realitzarà de forma contínua. 
 
Un cop acabada l'execució dels plafons, se n'enderrocarà el cap per tal de retirar el formigó 
contaminat amb llot i es construirà la biga de lligada longitudinal. 
 
Amidament i abonament 
 
L'excavació es mesurarà per metres cúbics (m3) de terreny extret, incloent al preu la part 
proporcional d'operacions prèvies, tal com replanteig, preparació del terreny, formació de murets 
guies, llots, esgotaments i transport de materials extrets a l'abocador a qualsevulla distància, i tots els 
materials i operacions que calguin, a judici de la Direcció d'Obra, per a la correcta execució dels 
treballs. 
 
El formigó es mesurarà per metres cúbics (m3) del tipus indicat al Projecte, incloent en el preu la part 
proporcional d'operacions de vessament, formació de juntes, treballs de neteja i reparació dels 
paraments quan hagin de restar vistos, la demolició de caps de plafons, i totes les operacions 
necessàries per tal d'aconseguir els acabats indicats al Projecte. 
 

L'acer de les armadures es mesurarà en quilograms (kg) realment col•locats, inclosa la seva posta a 
l'obra. 
 
3.7. Estacada 
 
Es distingeixen dos tipus de fonamentacions per estacades: 
 
a) Estaques per clavar 
 
Podran ser de formigó o metàl•liques, de les mesures i característiques que s'indiquin als plànols 
corresponents i a la Normativa vigent. 
 
Per a cada tipus d'estaques s'utilitzaran les maces adequades i es protegiran adientment els seus caps. 
 
Les estaques, que durant la clavada es trenquin o tinguin desplaçaments involuntaris, se substituiran 
per d'altres, clavades al mateix lloc. Si existeixen dubtes sobre les condicions  de resistència 
d'algunes estaques, la Direcció Facultativa podrà ordenar proves de càrrega sobre aquestes, 
considerant-se inclosos al preu de l'estaca els costos de les proves. 
 
Amidament i abonament 
 
El mesurament i l'abonament de les estaques per clavar es realitzarà per metre lineal (ml) d'estaca 
col•locada, incloent en el preu tant el treball de posta a l'obra com els auxiliars de preparació del 
terreny, instal•lacions de maces, becs de mànegues d'aigua, proves de càrrega necessàries i protecció 
i reparació de caps. 
 
 
 
Es mesuraran i abonaran únicament els metres lineals (ml) d'estaca que restin definitivament 
incorporats a l'obra. El preu del metre lineal (ml) inclou l'escapçament necessari de l'estaca sobrant, 
així com tots els materials i operacions que resultin necessaris per a la correcta i total execució dels 
treballs d'estacada, inclòs llur preparació. 
 
b) Estaques motllures "in situ" 
 
L'execució s'efectuarà perforant prèviament el terreny i omplint l'excavació amb formigó fresc i amb 
les corresponents armadures. 
 
Segons la seva forma d'execució es consideren els següents tipus d'estaques: 
 
- Estaques d'encanonament perdut 
- Estaques d'encanonament recuperable 
 
El formigonat de les estaques es realitzarà tenint en compte que no restin buits, talls ni escanyaments, 
realitzant el formigonat tot d'un cop a tota la seva llargada. 
 
Les armadures longitudinals s'assentaran sobre una lleugera pastada de formigó, d'alçada inferior al 
diàmetre de l'estaca, i es disposaran ben centrades i subjectes. Les armadures transversals se 
subjectaran a les longitudinals mitjançant lligada o soldadura. 
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Amidament i abonament 
 
El mesurament i l'abonament de les fonamentacions per estaques realitzades "in situ" es farà 
desglossant els preus: el formigó en metres cúbics (m3), incloent el preu de la posta a l'obra; encofrat 
o encanonament recuperable o no; acabament dels caps i part proporcional de proves de càrrega si 
fossin necessàries; així com qualsevol material o operació que calgui, per aconsellar-ho la bona 
pràctica de la construcció o que resulti necessària per a qualsevol tipus d'incidència. 
 
L'acer de les armadures es mesurarà en quilograms (Kg) totals, inclosa la posta a l'obra. 
 
L'excavació es mesurarà en metres cúbics (m3) en qualsevol tipus de terreny, inclòs roca, extrets amb 
qualsevol sistema, incloent el preu les operacions necessàries, com són l'emprament de llots 
tixotròpics, preparació dels terrenys per a l'assentament de la maquinària i transport a l'abocador a 
qualsevulla distància. 
 
El preu de l'excavació inclou la possible necessitat d'encanonament de qualsevol tipus, recuperable o 
no, i tots els materials i operacions que calguin a judici del Director de les Obres, per a la correcta 
execució dels treballs. 
 
  
 
 CAPITOL 4  
 
 S A N E J A M E N T 
 
4.1. Xarxes de sanejament. 
4.2. Fosses sèptiques. 
4.3. Elevació d'aigües brutes. 
4.4. Shunts i xemeneies d'evacuació de fums o de ventilació. 
 
S'inclouen en aquest capítol totes les condicions que hauran de satisfer els materials, instal•lacions i 
mà d'obra necessària per a la construcció de la xarxa de sanejament dels edificis. Les xarxes podran 
ser unitàries, per a pluvial i fecals, o bé separatives, independitzant ambdues. 
 
4.1. Xarxes de sanejament 
 
Les xarxes de sanejament poden ser verticals o horitzontals. 
 
4.1.1. Xarxa de sanejament vertical. 
 
La xarxa de sanejament vertical o baixants de desguàs comprèn els següents elements: 
 
- Petita xarxa de desguàs d'aparells. 
- Baixants pluvials, fecals i aigües greixoses o sabonoses. 
- Xarxa de canonades de ventilació dels baixants. 
 
El traçat de la xarxa serà el més senzill possible per tal d'aconseguir una circulació normal per l'efecte 
de la gravetat. Serà una xarxa estanca i no presentarà exudacions ni estarà exposada a obstruccions. 
 
La xarxa restarà fermament subjecta als paraments, amb espai suficient i els elements de subjecció 
convenients per a absorbir les dilatacions normals del material. 

 
La distància entre elements de subjecció serà la següent, segons els diferents elements: 
 
- Per fibrociment: tres metres (3m.) als baixants. 
- Per foneria: tres metres (3m.) als baixants. 
- Per ferro galvanitzat: tres metres i mig (3,5m.) als baixants. 
- Per clorur de polivinil: un metre i mig (1,5m.) als baixants i un metre vint centímetres (1,20m.) als 
trams horitzontals. 
- Per zinc: dos metres (2m.). 
 
Els elements de subjecció es col•locaran a les copes de les canonades corresponents. 
Les canonades seran totes de marques reconegudes i sancionades a la pràctica. 
 
Les peces d'unió dels peus de baixant amb col•lectors de recorregut horitzontal penjats de sostre, 
seran en forma de T amb una tapa de registre per facilitar el manteniment. 
 
 
Sifons 
 
Tenen com a missió impedir la sortida de gasos a través de les vàlvules dels aparells. Hauran de 
col•locar-se el més pròxim possible al desguàs de l'aparell. 
 
Pots simfònics 
 
S'empraran per desguassar un aparell o conjunt d'aquests, degudament agrupats. 
 
Tindran un diàmetre mínim de cent mil•límetres (100 mm.) i una alçada mínima de cent cinquanta 
mil•límetres (150 mm.), amb una tanca hidràulica de cinquanta a setanta mil•límetres (50 a 70 mm.). 
 
Desguàs d'aparells 
 
Es realitzarà amb tubs de P.V.C que puguin suportar una pressió hidrostàtica de dues atmosferes (2 
ats.). 
 
Aquesta petita xarxa es disposarà preferentment per sota del forjat, disposant un fals sostre amb tapa 
registre per al seu manteniment. 
 
Ventilació de la xarxa de sanejament 
 
Serveix per a evitar el sifonat i amb això la pèrdua de les tanques hidràuliques dels aparells. 
 
La ventilació pot ser: primària, perllongant els baixants per damunt la coberta; secundària, amb 
canonades pròpies de ventilació per a airejar els baixants o els desguassos dels aparells. 
 
Es mesurarà la xarxa vertical de sanejament en metres lineals (ml) de baixant instal•lada, per a cada 
tipus de tub, incloent al preu la part proporcional d'ancoratges, tubs de ventilació necessaris, registres, 
peces especials, sifons o pots simfònics, desguassos dels aparells indicats als plànols corresponents, 
així com els ajuts necessaris d'altres oficis, per la definitiva col•locació i posta en servei de la 
instal•lació, acomplint la normativa vigent i d'acord amb les instruccions dictades pel Director 
Facultatiu de les obres. 
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4.1.2. Xarxa de sanejament horitzontal 
 
Comprèn les conduccions que recullen les aigües pluvials, negres fecals, greixoses o sabonoses, per a 
conduir-les a la xarxa general de clavegueram o a la fossa sèptica. 
 
Els materials a emprar a les canonades, que es trobaran definides al Projecte, podran ser ciment, gres, 
foneria, fibrociment o clorur de polivinil, havent de ser totes de marques reconegudes i sancionades 
en la pràctica. 
 
Les rases seran de tal manera que la canonada anirà soterrada a les cotes indicades al Projecte o el 
que indiqui el Director Facultatiu de les obres. En cas que no figuri als plànols el corresponent perfil 
longitudinal, s'aprofundirà a un metre i vint centímetres (1,20 m.) de fondària com a mínim i podrà 
disminuir-se si la canonada es troba sota la solera d'un pis. 
 
Obertes les rases que allotjaran la canonada, aquesta s’instal•larà sobre una solera de deu centímetres 
(10 cm.) de formigó H-150, amb el pendent adequat, a fi de construir un llit rígid. 
 
Col•locats els tubs s'uniran mitjançant anellat de rajola borda i omplenat de formigó de la rasa fins a 
mig tub. Qualsevol canvi de direcció, reducció o connexió s'efectuarà amb peces especials o 
mitjançant tronetes, segons el tipus de canonada de què es tracti. 
 
Les canonades que hagin d'anar penjades se subjectaran a intervals regulars i iguals, de manera que 
no se sotmetin a flexions, essent les peces de subjecció protegides contra la corrosió. A les canonades 
de fibrociment o foneria, les peces de subjecció no es distanciaran més d'un metre i mig (1,5 m.), a 
les de clorur de polivinil, aquesta distància no superarà els setanta-cinc centímetres (0,75 m.). 
 
En aquests trams penjats es disposaran les peces especials de registre necessàries per a un correcte 
manteniment. 
 
Amidament i abonament 
 
La xarxa horitzontal de sanejament es mesurarà en metres lineals (ml.) de canonada col•locada, 
inclosa la part proporcional d'excavació, solera de suport, replè de formigó i/o terres, juntes, ganxos 
d'ancoratge, peces especials d'unió i registre, obertura de passos als murs, fonaments i forjats, de 
manera que quedi totalment acabada d'acord amb les indicacions del Projecte i la normativa vigent. 
 
4.2. Fosses sèptiques 
 
Solament s'autoritzarà llur utilització a les zones on hi hagi xarxa de clavegueram. La seva missió 
serà que l'aigua residual surti més clarificada, sense matèries sòlides que puguin danyar el sistema 
d'absorció posterior. 
 
Les fosses sèptiques podran fabricar-se "in situ" o seran prefabricades, prohibint-se en llur 
construcció la utilització de morter de calç o materials fàcilment atacables. 
 
Es prohibirà el vessament d'aigües pluvials a les fosses. Si és de diversos compartiments, les aigües 
pluvials poden portar-se a l'últim o bé a l'àrea d'absorció. 
 
Les fosses disposaran de tapes mòbils de registre i hauran de disposar de ventilació adequada per a 
impedir la concentració de gasos. 
 

Amidament i abonament 
 
Es mesurarà per unitats (Ut.) segons el Projecte, incloent al preu d'abonament totes les operacions 
necessàries per a la seva posta a l'obra, inclosa la connexió a la xarxa de sanejament de l'edifici, així 
com l'excavació i replè del pou per al seu allotjament. 
 
4.4. Shunts i xemeneies d'evacuació de fums o de ventilació 
 
Aquesta partida comprèn el conjunt de conductes prefabricats o realitzats "in situ" per a l'evacuació 
de vapors i fums als lavabos, cuines o xemeneies. Els materials a emprar seran la ceràmica, el PVC, 
l'acer galvanitzat o d'altres homologats. La sortida de la canonada a l'exterior serà sempre per coberta. 
 
Amidament i abonament. 
 
Es mesuraran en metres lineals (ml) de tub acabat, inclosos coronaments, reixetes d'aspiració, 
comportes de tanca i ajuts adients per a col•locar-los, d'acord amb la normativa vigent. 
 
  
 C A P Í T O L   5 
 
 E S T R U C T U R E S 
 
5.1. Estructures de formigó 
5.2. Estructures metàl•liques 
5.3. Forjats 
5.4. Escales i rampes 
5.5. Elements prefabricats 
5.6. Juntes de dilatació 
 
5.1. Estructures de formigó 
 
5.1.1. Encofrats. 
 
Els cindris, encofrats i motllos, així com les unions dels diferents elements, tindran una resistència i 
rigidesa suficient per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions de 
qualsevol mena que puguin produir-se com a conseqüència del procés de formigonat i, especialment, 
sota les pressions del formigó en fresc o els efectes del mètode de compactació utilitzat. 
 
Els encofrats i motllos seran suficientment estancs per a impedir pèrdues apreciables d'abeurada. 
 
Els motllos i encofrats seran de fusta, metàl•lics, de cartró o d'altre material que reuneixi similars 
condicions d'eficàcia a judici de la Direcció Facultativa. 
 
Les juntes entre les diferents peces hauran de permetre l'entumiment per acció de la humitat del 
regatge o de l'aigua del formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat. 
 
Es disposarà l'encofrat a les bigues i forjats amb la necessària contrafletxa per a que, un cop 
desencofrada i carregada la peça de formigó, conservi una contrafletxa d'un tres centes (1:300) de la 
llum. S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials d'encofrat, dels que el seu comportament i resultats 
estiguin sancionats per la pràctica, havent de justificar l'eficàcia d'aquells altres que es proposin i que 
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per la seva novetat, manquin d'aquelles garanties. S'inclouen les juntes que calguin formigonar per 
qualsevol motiu. 
 
Els encofrats i motllos de fusta s'humitejaran per evitar que absorbeixin l'aigua continguda al 
formigó. 
 
Les superfícies interiors dels encofrats i motllos apareixeran netes en el moment del formigonat. Per 
a facilitar aquesta neteja als fons de pilars i murs es disposaran obertures provisionals a la part 
inferior dels encofrats corresponents. 
 
Si fos necessari, i a fi d'evitar la formació de fissures als paraments de les peces, s'adoptaran les 
oportunes mesures per a que els encofrats i motllos no impedeixin la lliure retracció del formigó. 
 
Si s'utilitzen productes de desencofrat, no hauran de contenir substàncies agressives pel formigó ni 
deixar senyals als paraments dels elements i no hauran d'impedir la posterior aplicació de 
revestiments ni la possible construcció de juntes de formigonat. 
 
L'ús d'aquests productes haurà de ser expressament autoritzat pel Director de l'Obra. 
 
5.1.2. Formigó 
 
Tots els formigons acompliran l'EHE-99, considerant com a definició de resistència la d'aquesta 
Instrucció. 
 
El formigó serà preferentment subministrat per central formigonera. 
 
Si es fa a peu d'obra, es fabricarà sempre amb formigonera, sent el període d'amassada superior a un 
minut (1') i inferior al minut i mig (1'30'') i de tal manera que la consistència del formigó a cada 
mescla sigui uniforme. 
 
L'ús d'additius del formigó o cendres volants, haurà de ser sempre autoritzat per la Direcció 
Facultativa. 
 
A més de les Prescripcions de l'EHE-99 es tindran en compte les següents: 
 
- La instal•lació de transport i posta a l'obra serà de tal forma que el formigó no perdi capacitat 
ni homogeneïtat. 
 
- No es podrà abocar lliurament el formigó des d'una alçada superior a un metre i cinquanta 
centímetres (1,5 m) ni distribuir-lo amb pala a gran distància. 
 
- Queda prohibit l'ús de canaletes o trompes per al transport o la posta a l'obra del formigó 
sense l'autorització de l'Encarregat Facultatiu. No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar 
la resistència o qualsevulla de les característiques del formigó. Per al formigonat en temps de fred o 
de calor se seguiran les prescripcions de l'EHE-99. 
 
-  No es col•locarà mai formigó sobre un terreny que es trobi gelat.  
 
- Es procurarà extremar el vibrat a les proximitats dels encofrats, a fi d'evitar la formació de 
bosses de pedres i de coqueres. 
 

- El pervibrador s'introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà també 
verticalment, sense que es mogui horitzontalment mentre que està submergit al formigó. 
 
- En general, el vibrat del formigó s'executarà d'acord amb les normes especificades a l'EHE-
99. 
 
La situació de les juntes de construcció serà fixada pel Director Facultatiu, de manera que 
acompleixin les prescripcions de l'EHE-99 procurant que el seu nombre sigui el menor possible. 
 
Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà la junta 
amb sacs de gerga humits, per a protegir-la dels agents atmosfèrics. 
 
Abans de recomençar els treballs, es prendran les disposicions necessàries per aconseguir la bona 
unió del formigó fresc amb el que està endurit. 
 
Durant els tres (3) primers dies es protegirà el formigó dels raigs solars amb una arpillera molla. Com 
a mínim durant els set (7) primers dies es mantindran les superfícies vistes contínuament humides, 
mitjançant el regatge o la inundació o cobrint-les amb sorra o arpillera, les quals es mantindran, per a 
tal fi, constantment humides. 
 
També es podran utilitzar procediments de curat especial a base de pel•lícules superficials 
impermeables o additius incorporats al formigó prèvia autorització, per escrit, del Director Facultatiu. 
 
Les operacions precises per a deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte seran a compte del 
Contractista. 
 
La irregularitat màxima que s'admet als paraments serà la següent: 
 
- Parament vist: sis mil•límetres (6 mm). 
- Parament ocult: vint-i-cinc mil•límetres (25 mm). 
 
S'executaran metòdicament tots els assaigs previstos al Programa de Control de Qualitat i d'altre que 
pugui ordenar discrecionalment la Direcció Facultativa. 
 
Les provetes s'amaçonaran de forma similar a les del formigó en obra i es conservaran en condicions 
anàlogues. Si passats els vint-i-vuit (28) dies la resistència de les provetes fos menor a l'especificada 
per a aquesta data en més d'un vint per cent (20%), s’extrauran provetes de l'obra, i si, malgrat tot, la 
resistència continua sent menor que l'especificada, l'obra serà enderrocada. 
 
Si la resistència de les provetes extretes és més gran que la de les provetes d'assaig, podrà acceptar-se 
l'obra en cas de poder efectuar, sense perill, un assaig de càrrega amb una sobrecàrrega superiors en 
un cinquanta per cent (50%) de la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà 
de ser admissible. 
 
Si no fos possible extreure provetes de l'obra i les d'assaig no donessin el vuitanta per cent (80%) de 
les resistències especificades, l'obra haurà d'enderrocar-se. En cas que la resistència de provetes 
d'assaig i les extretes de l'obra es trobessin compreses entre el vuitanta i el cent per cent (80 i 100%) 
de l'especificada, el Director Facultatiu podrà rebre, amb reserves, l'obra, amb el previ assaig de 
càrrega corresponent. 
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El preu del formigó inclourà els possibles additius que la Direcció d'Obres estimi necessaris i també 
la possible necessitat d'emprar ciments especials, segons criteri de la Direcció (ciment P.A.S., blanc, 
etc.). 
 
El preu dels encofrats va independentment dels preus del formigó. El mesurament es realitzarà per 
metres quadrats (m2) realment col•locats. 
 
Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra necessària per 
a llur col•locació, això com la resta d'operacions materials necessàries. S'entén que quedaran inclosos 
al preu del metre quadrat (m2) tot tipus d'accessoris de l'encofrat, com les juntes entre murs o d'altres 
elements que, a judici de la Direcció de les obres, siguin necessaris per obtenir un correcte acabat. 
 
El formigó armat s'abonarà al preu que correspongui al tipus de formigó emprat, que inclourà totes 
les operacions necessàries per executar la unitat d'obra, menys l'encofrat i les armadures, així com la 
seva col•locació, que s'abonarà al preu del quilogram (kg) d'acer col•locat. 
 
Les bastides, cindris, execució de juntes, operacions de curat i d'altres operacions que, a judici de la 
Direcció de les obres, siguin necessàries per a l'execució del formigonat, es consideraran incloses als 
preus dels formigons. 
 
Amidament i abonament 
 
Els formigons es mesuraran d'acord amb els Plànols del Projecte o amb els Plànols de detalls 
resultants  
del Replanteig de les Obres, i s'abonaran per metres cúbics (m3). 
 
 
Advertència sobre l'abonament de les obres de fàbrica 
 
Únicament s'abonarà el volum d'obra de fàbrica realment executat, conforme a les condicions i amb 
subjecció al perfils de replanteig i plànol dels mateixos, que figuren al Projecte, o ordres escrites del 
Director Facultatiu. Per tant, en cap cas seran d'abonament els excessos d'obra de fàbrica que el 
Contractista hagi executat pel seu compte, sense tenir autorització del Director Facultatiu. 
 
Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima indicada als plànols de 
seccions tipus, serà necessari que, prèviament, hagi estat ordenada la seva execució pel Director 
Facultatiu, per escrit, on consti de manera explícita, les dimensions que ha de donar-se a la secció. 
 
Per això, el Contractista està obligat a exigir prèviament a l'execució de cada part d'obra, la definició 
exacte d'aquelles dimensions que no han estat de 
finides. 
 
5.1.3. Armadures 
 
L'acer corrugat a utilitzar estarà en possessió del Segell de Qualitat CIETSID i la marca AENOR. 
 
Les armadures es col•locaran netes, sense òxid o qualsevulla substància perjudicial. Es disposaran 
d'acord amb les indicacions del Projecte, subjectes entre elles i amb l'encofrat, de manera que no 
puguin experimentar moviment durant l'abocada i la compactació del formigó, a fi d'evitar coqueres. 
 

A les bigues i elements similars, les barres, en doblegar-se, hauran d'anar agafades amb cèrcols o 
estreps, a la zona del colze. 
 
Quan hi hagi perill de poder-se confondre unes barres amb d'altres, es prohibeix la utilització 
simultània d'acers de característiques mecàniques diferents. Es podran utilitzar, dins d'un mateix 
element, dos tipus diferents d'acers: un per a l'armadura principal i un altre per als estreps. 
 
Els cèrcols o estreps se subjectaran a les barres principals mitjançant un lligament o un altre 
procediment adequat, prohibint-se expressament la fixació mitjançant punt de soldadura. 
 
S'haurà d'acomplir la Instrucció EHE-99 en tot el que fa referència a les armadures (resistència, límit 
elàstic, etc.). 
 
5.2. Estructures metàl•liques 
 
Definició 
 
Es defineix com a estructura metàl•lica d'acer, els elements d'aquest material que formen la part 
sustentable de l'edificació. 
 
La forma i dimensions de l'estructura vindrà definida als plànols corresponents. 
Els acers a emprar són els laminats, en xapes o perfils del tipus A-42 o A-52, definits a la Norma 
UNE-36-080-90 8R. 
 
Tots els productes laminats hauran de tenir una superfície llisa i se subministraran en estat brut de 
laminatge. 
 
El Contractista haurà de demostrar la qualificació del personal que executi aquest tipus d'obra. 
 
Les unions, qualsevol que sigui el seu tipus es realitzaran d'acord amb les indicacions del Projecte, de 
la Direcció Facultativa de la Normativa vigent. 
 
Es col•locaran plaques de suport sobre els massissos de fàbrica de formigó, que s'immobilitzaran una 
vegada aconseguits els aploms i alineacions definitives. 
 
Abans del muntatge de l'estructura, es protegiran amb pintures antioxidants les parts d'aquesta que 
hauran de restar ocultes. 
 
Tots els elements de l'estructura es protegiran contra els fenòmens d'oxidació i corrosió. 
 
No s'efectuarà la imprimació fins que la seva execució hagi estat autoritzada pel Director de l'Obra, 
després d'haver realitzat la inspecció de les superfícies i unions de l'estructura acabada al taller. 
 
Mentre no s'hagi executat la unió, no s'imprimiran ni protegiran les superfícies que calgui soldar. 
 
S'adoptaran les mesures necessàries per tal d'evitar la corrosió dels elements que recolzin directament 
sobre la fàbrica o que encastin en ella. 
 
Amidament i abonament 
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Les estructures o elements estructurals d'acer es mesuraran per quilograms (kg) d'acer, incloent al 
preu tots els elements i operacions d'unió. muntatge, assaigs, protecció i transports necessaris per a 
llur completa execució, d'acord amb el Projecte i les indicacions de la Direcció Facultativa. 
 
Totes les operacions de muntatge s'inclouran al preu, així com la protecció i pintura que siguin 
necessàries, d'acord amb la Normativa. 
 
5.3. Forjats 
 
Definició 
 
Es defineix com a forjat, l'element estructural de l'edifici per a separació de pisos, mitjançant un 
empostissat d'elements resistents o nervis que treballen a flexió, un replè d'espais entre nervis amb 
cossos alleugerats i un formigonat de la superfície superior, a més d'un replè de carcanyols per 
aconseguir un tot únic que treballi conjuntament. 
 
Els forjats es construiran amb el sistema especificat a la Documentació Tècnica. Aquest sistema 
tindrà estesa l'autorització de la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge, la qual s'acreditarà amb 
la fitxa de característiques. 
 
Les biguetes constitutives del forjat estaran en possessió del Segell de Qualitat CIETAN. 
La capa de compressió s’executarà amb la dosificació adient, segons s'especifica a la Documentació 
del Projecte o a les Prescripcions del tipus de forjat escollit. 
 
Abans del vessament del formigó de la capa de compressió, es regaran abundosament les biguetes i 
revoltons. Durant el curat, caldrà mantenir humit el forjat, per la qual cosa es regarà, sobretot a 
l'estiu, a partir de les sis hores (6 h) del vessament del formigó, i tant com la Direcció de l'obra ho 
consideri oportú. 
 
El Contractista recaptarà de la Direcció Facultativa totes les especificacions pertinents, i no 
formigonarà el forjat fins que no hagi estat inspeccionat per la Direcció. 
 
Seran d'aplicació totes aquelles limitacions ressenyades per a les obres de formigó armat, segons el 
present Plec. 
 
L'encofrat i apuntalament seran fixats per les especificacions del tipus de forjat i les indicacions de la 
Direcció de l'Obra. 
 
Amidament i abonament 
 
El mesurament dels forjats serà per metres quadrats (m2), realment executats, descomptant forats de 
superfície més grans d'un metre quadrat (1 m2). 
 
Al preu d'abonament s'inclouran els treballs d'encofrat, apuntalament i desencofrat, així com la 
formació d'elements resistents singulars, tal com reforços, corretges, traves, enjovats, formació de 
forats per a pas d’instal•lacions i les previsions d'ancoratges per d'altres fàbriques. 
 
De no trobar-se contemplats els aïllaments necessaris per acomplir la Normativa a d'altres capítols, es 
consideraran inclosos al preu del forjat. 
 
També inclou el ferro de negatius i armadura mínima de normativa. 

5.4. Escales i rampes 
 
Dins els elements de comunicació vertical a tota edificació, distingirem les escales i les rampes. 
 
Definicions 
 
Les escales són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà de graons. 
 
L'alçada màxima dels frontals serà de dinou centímetres (19 cm) i l'estesa de vint-i-set centímetres 
(27 cm) com a mínim. 
 
Les rampes són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà d'un pla 
inclinat. 
 
Les rampes per als minusvàlids, en els seus aspectes dimensionals, acompliran la nova Llei 
d'Accessibilitat. 
 
Execució 
 
Al Projecte d'Execució s'especificaran les característiques estructurals i d'acabats d'aquells elements 
que configurin les rampes i escales. 
Amidament i abonament 
 
Les escales i les rampes es mesuraran per metres quadrats (m2) de lloses d'escales o rampes totalment 
acabades, incloent al preu tots els materials (estructurals, d'acabament de graons, baranes i 
passamans), accessoris i treballs necessaris per a llur construcció. 
 
5.5. Elements prefabricats 
 
Definició 
 
Aquest apartat comprèn el conjunt d'elements estructurals i/o de tancament, industrialitzats, realitzats 
al taller, de manera que a l'obra solament es realitzarà el muntatge. 
 
El muntatge dels diferents elements es realitzarà d'acord amb les indicacions del fabricant i de la 
Direcció de l'Obra, pel personal especialitzat o capaç d'efectuar treballs d'aquesta mena. 
 
Es tindrà especial cura amb l'ancoratge i aplomat dels elements, així com el perfecte segellat de les 
seves juntes. 
 
Amidament i abonament 
 
Als elements estructurals prefabricats, com són els pilars, jàsseres, encavallades, etc., el mesurament 
es realitzarà per metres cúbics (m3) de formigó i l'acer, en quilograms (kg), incloent als preus 
d'ambdues partides, tots els materials i operacions necessàries per a llur posta a l'obra, incloent-hi, 
també, la part proporcional d'operacions necessàries per al muntatge i definitiu acabament, així com 
totes les armadures, instal•lacions, fusteria per armar i equips que portin integrats a llur fabricació. 
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5.6. Juntes de dilatació 
 
Es defineix com a juntes de dilatació, els dispositius que enllacen les vores dels elements estructurals 
o de fàbrica, construïts de manera que permetin els moviments per canvis de temperatura, 
assentaments diferencials i deformacions geològiques. 
 
El tipus de material emprat serà el que indiqui la Direcció de l'Obra o el que es defineixi al Projecte. 
En qualsevol cas haurà d'acomplir-se la Normativa més estricta de l'apartat, entenent-se inclosos al 
preu del metre lineal (ml), tant els materials com les operacions calgui executar per aconseguir-ho. 
 
La junta s'executarà seguint les instruccions del fabricant. 
 
Amidament i abonament 
 
Les juntes es mesuraran per metres lineals (ml) col•locats, restant inclòs al preu tots els materials i 
treballs necessaris per a llur col•locació. 
 
 
  
 C A P Í T O L   6 
 
 R A M  D E  P A L E T A 
 
6.1. Divisions interiors 
6.2. Coberta 
6.3. Guixos i escaioles 
6.4. Arrebossats i enlluïts 
 
 
6.1. Divisions interiors 
 
Aquest apartat comprèn totes les fàbriques de blocs de ceràmica o morter lligats amb morter. Els 
elements de divisió no tradicionals queden exclosos, ja que són tractats al Plec de Condicions 
Particulars. 
 
Materials 
 
Els morters són la mescla íntima d'àrid fi, aglomerat i aigua, convenientment escollida i dosificada. 
Eventualment, poden portar un producte d'addició per a millorar-ne les característiques. 
 
Les condicions generals dels morters seran: 
 
- Resistència adequada a la dels materials als quals s'interposen. 
 
- Adherència suficient a la dels materials als quals cal unir. 
 
- Compactat i docilitat. 
 
- Impermeabilitat a l'aigua. 
 
- Inalterabilitat als agents agressius generals. 

Classes: 
 
- De guix. 
 
 Dosificació: tres (3) volums de guix per un (1) volum de sorra. 
 
 Resistència mitjana: quinze quilograms per centímetre quadrat (15 Kg/cm2) 
 
 Camp d'aplicació: Fàbriques sense càrrega. 
 
- Mixtes de ciment i calç. 
 
 Dosificació: un (1) volum de calç per un (1) volum de ciment pòrtland i per sis (6) volums de 
sorra. 
 Resistència mitja: trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat (35 Kg/cm2). 
 
 Camp d'aplicació: fàbriques sense càrrega i ram de paleta en general. 
 
- De ciment. 
 
 Dosificació: 
 M-50-  un (1) volum de ciment pòrtland per sis (6) volums de sorra. 
 M-75-  un (1) volum de ciment pòrtland per cinc (5) volums de  sorra. 
 M-100- un (1) volum de ciment pòrtland per quatre (4) volums de  sorra. 
 M-150- un (1) volum de ciment pòrtland per tres (3) volums de  sorra. 
 M-200- un (1) volum de ciment pòrtland per dos (2) volums de  sorra. 
  
 Resistència mitja: 
 M-50-  cinquanta quilograms per centímetre quadrat (50 Kg/cm2). 
 M-75-  setanta cinc quilograms per centímetre quadrat (75  Kg/cm2). 
 M-100- cent quilograms per centímetre quadrat (100 Kg/cm2). 
 M-150- cent cinquanta quilograms per centímetre quadrat (150 Kg/cm2). 
 M-200- dos-cents quilograms per centímetre quadrat (200  Kg/cm2). 
 
 Camp d'aplicació: 
 M-50-  fàbriques lleugerament carregades. 
 M-75-  fàbriques poc carregades. 
 M-100- fàbriques molt carregades. 
 M-200- fàbriques especials. 
 
Les fàbriques del ram de paleta són les obres on entra com a element fonamental el bloc 
paral.lepipèdic de ceràmica o morter, lligat amb morter. 
 
Els maons que cal emprar, com totxo, maó foradat, totxo buit, totxana, manuals o especials, 
acompliran el que s'estableix a les disposicions vigents, quant al que fa referència a dimensions, 
qualitat i resistència. 
 
S'utilitzaran preferentment materials en possessió del Segell de Qualitat INCE. 
 
Els maons, abans de llur col•locació, es mullaran abundantment amb aigua. Es col•locaran sempre a 
refresc, plans sobre la capa de morter i apretant-los fins aconseguir la junta necessària. Aquesta junta 
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restarà totalment plena i tindrà, tant en degollades (juntes verticals) com en cordells (juntes 
horitzontals), el gruix que indiqui la Direcció Facultativa. 
 
Els murs es realitzaran amb el tipus d'aparellatge que s'indiqui. 
 
Els murs que s'enllacen en cantonada, cruïlla o encontre s'executaran enllaçant-los simultàniament 
entre ells. 
 
Les interrupcions del treball es faran deixant les fàbriques en lligada o en escalonat en diagonal, per a 
preveure una bona trava a la continuació. Quan es comenci de nou, es regarà abundantment la 
fàbrica, netejant-la de pols i de morter vell. 
 
Les soleres són fàbriques més primes, generalment de totxo foradat, col•locat com envà de maó de 
quart, que no acompleixen cap mena de funció resistent. Segons el seu gruix s'anomenaran: envà de 
quatre i set centímetres (4 i 7 cm) o paret de mitja rajola o paredó de nou centímetres (9 cm). 
Els envans s'aplomaran perfectament amb llurs filades ben alineades. S'emprarà pasta de guix o 
morter per als envans i morter M-50 per a les parets de mitja rajola. 
 
Als envans es preveurà que, degut a l'augment del seu volum, la revinguda del morter de guix no 
provoqui guerxesa a la fàbrica. 
 
Els envans s'entregaran als murs mitjançant regates o caixes, entre envans sempre es farà per caixes. 
 
A les parets o envans que s'entreguin a pilars metàl•lics o de formigó es col•locaran rodells, amb una 
separació màxima de setanta-cinc centímetres (75 cm) per a l'encadellat d'un sistema amb l'altre. 
 
Els murs de blocs són fàbriques de bloc buit de morter o morter cel•lular. Les condicions generals del 
treball amb aquestes fàbriques són iguals que en el cas de fàbriques ceràmiques. 
 
En cas que la Direcció Facultativa ho cregui necessari, o el Projecte així ho disposi, s'ompliran alguns 
blocs amb formigó armat, a fi de formar reforços a les cantonades, cruïlles, llindes o petits murets de 
contenció. 
 
Arcs i voltes del ram de paleta. 
 
Els arcs es formaran falcant les juntes de morter, no tallant mai el maó. Es construiran sobre cindris 
capacitats per a suportar llur pes, abans de la revinguda del morter. 
 
Es començarà col•locant els maons a partir d'ambdues arrencades i s'acabarà amb la col•locació de la 
clau aplomada. 
 
Les voltes es realitzaran sobre cindris continus, de manera que les filades de maons contigües tinguin 
juntes trobades. 
 
Un cop construïda la volta, es vessarà morter a l'extradós per a que ompli totalment les juntes, 
afluixant-se, després, una mica el cindri per a l'assentament dels maons. 
 
Envans prefabricats. 
 
Són els construïts per a plafons sòl-sostre i que, eventualment, poden portar inclosos els revestiments 
i instal•lacions. 

Es col•locaran seguint les indicacions del fabricant i de la Direcció Facultativa, realitzant-se les 
juntes de manera que restin el màxim de petites possible, i s'utilitzaran els enganxaments adequats 
que indiqui el fabricant, per a no danyar l'aspecte de l'acabat superficial. 
 
Envans pluvials. 
 
Els envans pluvials, que es col•loquen a les façanes mitjaneres, quan el solar que s'edifica confronta 
amb parcel•les sense edificar o amb patis descoberts, poden ser de plafons de xapa o fibrociment 
recuperables, subjectats mitjançant perfils ancorats a les parets o, també, es poden executar amb 
fàbriques de totxo buit travat entre pilars lligats a la paret i distants entre ells de dos a tres metres (2-3 
m). Aquests pilars de fàbrica s'hauran d'impermeabilitzar per a evitar el pas d'humitats a l'interior de 
l'edifici. 
Les cambres d'aire que restin entre ambdues parets, es ventilaran convenientment i disposaran dels 
elements de coronament o acabat necessaris, a fi d'aconseguir un total aïllament de la paret. 
 
Amidament i abonament. 
 
Les obres de fàbrica ceràmica o de morter, tant vistes com quan cal revestir-les, es mesuraran per 
metres cúbics (m3) executats, incloent-hi al preu els transports, morters, parts proporcionals de 
formes especials, detalls decoratius, coronament de paraments (encara que sigui d'altres materials), 
elements de subjecció i peces especials necessàries per a abastir l'acabament de l'element, tal com 
s'expressa al Projecte. També dins d'aquest preu s'inclourà la neteja i els tractaments especials que 
requereix el parament un cop acabat, podent la Direcció de les obres ordenar el rejuntat de les juntes 
quan s'hagi acabat l'obra, entenent-se aquestes operacions incloses als preus unitaris si s'observen 
defectes a les unions. 
 
El criteri d'amidament serà el de "buit per ple", i tan sols es descomptarà la meitat de la superfície 
dels forats compresos entre quatre (4) i vuit (8) metres quadrats i la totalitat dels forats superiors a 
vuit (8) metres quadrats. 
 
A fi d'assegurar la total impermeabilització dels paraments exteriors d'obres de fàbrica, el correcte 
tractament interior serà d'abonament d'acord amb les especificacions del capítol de revestiments. 
 
Els paredons i els envans de qualsevol tipus es mesuraran per metres quadrats (m2) incloent-se tot 
allò esmentat anteriorment. 
 
Es descomptaran tots els forats en els mesuraments dels envans. 
 
Les soleres, tant de fàbrica com prefabricades, translúcids, envanets de sostre mort, gelosies i voltes 
es mesuraran en metres quadrats (m2), incloent al preu la part proporcional de transport, posta a 
l'obra, morters, materials auxiliars, cindris, peces especials, i elements de subjecció necessaris per a 
l'execució de l'element així com totes les operacions necessàries que indiqui la Direcció Facultativa 
per al perfecte acabament. 
 
La formació d'arcs es mesurarà en metres lineals (ml), incloent al preu, tant els materials del ram de 
paleta com els cindris i operacions necessàries per a llur execució així com totes les operacions 
necessàries que indiqui la Direcció Facultativa per al perfecte acabament. 
 
Els caixons de persianes enrotllables, tant prefabricades com realitzats "in situ", es mesuraran en 
metres lineals (ml), incloent tant els materials com els treballs necessaris per a l'execució o posta a 
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l'obra, entenent-se inclosos al preu tots els elements i operacions necessàries per acomplir la 
Normativa, inclòs la d'aïllament tèrmic. 
 
6.2. Coberta 
 
Definició 
 
Les cobertes són els elements constructius que coronen superiorment l'edifici, per a protegir-lo de 
precipitacions i d'altres inclemències atmosfèriques. 
 
Tipus 
 
- Terrat: Són cobertes amb revestiments totalment impermeables i poc pendent. 
 
- Teulada: Són cobertes amb revestiments continus o no, que s'impermeabilitzen degut al gran 
pendent de llurs superfícies. 
 
Construcció 
 
Als terrats, un cop formada la caixa per a l'àmpit dels murs perimetrals al forjat, es procedirà a la 
col•locació dels elements per a la formació de pendents, impermeabilització, aïllaments i enrajolat 
que s'expressen als plànols corresponents. 
 
A l'execució es tindrà cura del traçat de careners, pendents, juntes, albellons, etc. que garanteixin la 
missió de desguàs i impermeabilització de la coberta. 
 
A les teulades es formaran els pendents mitjançant l'execució d'elements d'obra, diferents dels propis 
de cobriment, tal com són envanets de sosteniment, forjats en pendent i encavallades, que s'empraran 
per a sostenir el recobriment de solera, sobre el que es col•locaran les peces de revestiment exterior, 
com teules, pissarres, planxes metàl•liques o de fibrociment, etc. 
 
Se seguiran les indicacions de la Direcció de l'Obra i Normes vigents pel que fa referència a 
ancoratges i carregaments de peces de revestiment. 
 
S'utilitzaran preferentment materials en possessió del Segell de Qualitat INCE. 
 
Amidaments i abonament. 
 
Tots els tipus de cobertes es mesuraran per metres quadrats (m2) executats, incloent la totalitat de 
materials que s'indiquen als plànols, així com els treballs i elements necessaris per a la formació de 
juntes, crestalleres, careners, minvells i pendents necessaris per al seu complet acabament, així com 
d'altres elements necessaris. Tots els materials i operacions que calguin, acompliran estrictament la 
Normativa vigent. 
 
 Albellons 
 
Són peces de metall o plàstic que tenen per funció la connexió dels baixants d'aigües pluvials amb el 
plànol superficial de la coberta, de manera que resolgui l'estanqueïtat de la unió entre ambdós 
elements, no permetent l'obstrucció per cossos estranys i estant previstos de sifó antimúrit. 
 
Amidament i abonament. 

Els albellons es mesuraran per unitats col•locades i totalment acabades, incloent al preu tots els 
materials, peces i treballs necessaris per a la col•locació i perfecta estanqueïtat de manera que 
l'element acompleixi amb la Normativa vigent. 
 
 Encanalat de desguàs 
 
Són elements prefabricats o realitzats "in situ" que tenen per objecte recollir l'aigua que cau dels 
tremujals d'una teulada per a dirigir-la cap als baixants corresponents. Són condicions, per a que 
funcioni correctament, l'estanqueïtat de les juntes i estar col•locats amb el suficient pendent per a 
desguassar ràpidament. Es col•locaran, amb preferència, exteriorment a la teulada.  
 
Amidament i abonament. 
 
Els encanalats es mesuraran per metres lineals (ml) incloent al preu la part proporcional de peces 
especials, impermeabilitzacions, ancoratges, juntes, etc. i els treballs, equips i ajuts necessaris per a la 
posta a l'obra, de manera que s'acompleixin les Normes vigents al respecte. 
 
 Claraboies 
 
Són elements prefabricats o realitzats a l'obra, que tenen per objecte permetre la ventilació o 
il•luminació de les dependències emplaçades sota la coberta. 
 
Amidament i abonament. 
 
Es mesuraran per unitats (ut.) totalment acabades, segons els Plànols i la Normativa vigent. 
 
 Encavallada 
 
Són elements estructurals de fusta, de formigó o de metall, que tenen per objecte donar forma i 
sustentar les teulades de l'edifici. Es realitzaran d'acord amb les indicacions del Projecte. 
 
Amidament i abonament. 
 
Els amidaments i l'abonament es realitzarà per unitat (Ut.) d'encavallada col•locada a l'obra, incloent-
se al preu totes les operacions necessàries per al trasllat, instal•lació d'elements d'ancoratge i suports 
corresponents, per a la seva completa instal•lació. 
 
6.3. Guixos i escaioles 
 
Definició. 
 
Els guixos són els revestiments realitzats amb pasta de guix. Poden ser de dos tipus: estesos (guarnits, 
enlluïts o emblanquinats) i estucs projectats. 
 
Les escaioles, com a revestiment de sostres, es col•locaran en plaques penjades d'ell. 
 
Es presentaran, a la Direcció Facultativa, mostres de mida natural i documentació d'assaigs, realitzats 
a Laboratoris Oficials, d'aquells materials que hagin d'acomplir qualsevulla funció, a més de fals 
sostre. 
 
S'utilitzaran preferentment materials en possessió del Segell de Qualitat INCE. 
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Amidament i abonament. 
 
Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) de superfície indicada als Plànols i mesuraments del 
Projecte. Si hi ha diferència entre les indicacions dels Plànols i les dels mesuraments, prevaldrà el 
que s'indiqui als mesuraments. 
 
A la valoració per metres quadrats (m2) de superfície resta inclosa la de formació d'arestes (verticals i 
horitzontals), d'angles diedres i cantoneres de reforç de P.V.C. o galvanitzades. 
 
6.4. Arrebossats i enlluïts 
 
Definició. 
 
Els arrebossats i enlluïts són revestiments realitzats amb pastes o morters de qualsevol conglomerat, 
calç o ciment, així com amb morters mixtos. 
 
Tots els materials, qualsevulla que sigui llur classe, acompliran, quant a qualitat i característiques 
tècniques, les especificacions de la Normativa vigent o de la Direcció Facultativa. 
 
Amidament i abonament. 
 
Tots els revestiments es mesuraran per metres quadrats (m2) de superfície revestida, descomptant 
dels forats entre quatre i vuit metres quadrats (4 i 8 m2) la meitat de llur superfície, i la totalitat dels 
forats de superfície major a vuit metres quadrats (8 m2). 
 
Al preu d'abonament s'inclouran tots els materials, treballs propis de col•locació i ajuts d'altres oficis, 
peces especials, coronaments, preparació de paraments, talls, juntes, neteja, tots ells necessaris per a 
executar el revestiment d'acord amb les especificacions del Projecte i de la Direcció de l'Obra així 
com tots els treballs i materials que calguin per a la correcta execució de les obres i per a aconseguir 
l'acompliment de les Normatives corresponents, malgrat que no s'especifiqui exactament als Plànols. 
 
Qualsevol operació o material especial que calgui incorporar al revestiment, així com els ajuts adients 
per a realitzar-ho, per tal d'acomplir amb la Normativa en el tractament de ponts tèrmics, s'entendran 
inclosos als preus del revestiment. 
  
 
 CAPITOL  7 
 
 A I L L A M E N T S  I  I M P E R M E A B I L I T Z A C I O N S 
 
7.1 Aïllaments tèrmics 
7.2 Aïllaments acústics 
7.3 Aïllament contra la humitat 
7.4 Amidament i abonament 
 
Els aïllaments es divideixen en tres grups, segons el tipus de protecció per al qual siguin requerits, i 
que són: 
 
 - Tèrmics 
 - Acústics 
 - Contra la humitat 

S'utilitzaran sempre materials que estiguin en possessió del Segell de Qualitat INCE. 
 
7.1. Aïllaments tèrmics 
 
Definides les condicions tèrmiques exigibles a l'edifici i escollits els elements constructius definits al 
Projecte, el valor aïllant de l'element podrà aconseguir-se amb els seus propis components, o per 
l'addicció d'altres, la funció dels quals serà d'assolir el valor d'aïllament exigit. 
 
Els aïllaments hauran de ser continus i complets a totes les superfícies que composen els sostres, sòls 
i parets. 
 
En qualsevol sistema constructiu s'evitarà la creació de ponts tèrmics o zones de menor capacitat 
aïllant, atès que modifiquen, d'una manera perjudicial, els aïllaments, donant lloc a zones on es poden 
produir condensacions. 
 
Els materials a emprar com aïllants, quan l'element constructiu ho requereixi, hauran d'estar avalats 
per segells o Marques de Qualitat. 
 
Cap mena de producte podrà ser emprat per aïllar sense l'aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. 
 
7.2. Aïllaments acústics 
 
La insonorització de locals tindrà per objecte crear un ambient adient per a qualsevol manifestació 
humana, aconseguint que els nivells sonors que imperen als locals insonoritzats, tinguin uns valors 
màxims establerts en cada cas. 
 
Els materials a emprar com aïllants, quan l'element constructiu ho requereixi, hauran d'estar avalats 
per Segells o Marques de Qualitat. 
 
No es col•locarà cap mena de material aïllant sense la conformitat de la Direcció Facultativa. 
7.3. Aïllament contra la humitat 
 
En general, l'aïllament pot aconseguir-se per procediments constructius que evacuen l'aigua, per 
gravetat fora de la zona de perill, per impermeabilitzants de massa, que són aquells materials que, 
quan s'afegeixen a les barreges aglomerants, confereixen propietats impermeables al material 
resultant, o per impermeabilitzants de superfície, que són impermeables per sí sols i s'apliquen 
superficialment a d'altres que serveixen com a base de suport. 
 
Aquest capítol es refereix únicament a aquest darrer cas, atès que els impermeabilitzants de la massa 
s'inclouen als capítols de morters i formigons com additius. 
 
Els impermeabilitzants superficials comprenen el conjunt de materials com làmines sintètiques, 
asfàltiques i, inclòs, pintures, que eviten el pas de la humitat als elements constructius on s'empren. 
 
Es tindrà molta cura en la formació de soldadures de peces de coronaments, formació de desguassos, 
etc. Les superfícies sobre les quals s'han d'estendre les làmines impermeabilitzants es netejaran i 
prepararan adequadament, per evitar elements punxants. 
 
Qualsevol producte impermeabilitzant que s'empri, comptarà amb l'aprovació de la Direcció 
Facultativa i estarà garantit pel fabricant per un mínim de deu (10) anys. 
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7.4 Amidament i abonament 
 
El mesurament es farà per metres quadrats (m2) de superfície aïllada, incloent al preu la part 
proporcional de col•locació, coronament, encavallades, peces especials necessàries per abastar la 
perfecta execució de l'element, totalment acabat. 
 
El mesurament de conduccions es farà per metres lineals (ml) de conducte protegit, tot inclòs. 
 
 
  
 CAPÍTOL 8 
 
 F U S T E R I A 
 
Té per objecte el tancament total de les obertures i donar lluminositat, assolellada, i possibilitats de 
ventilació a l'edifici en els moments adequats. 
 
Els tipus que s'empraran seran de fusta, metàl•lics o de plàstic, i acompliran les especificacions de la 
Normativa vigent, en especial les NRE AT-87 i NBE CA-88.  
 
Els elements de fusta estaran en possessió del Segell de Qualitat AITIM. 
 
Executades al taller les peces definides als Plànols, el Contractista haurà de preveure a l'obra tots els 
detalls per a la recepció i el perfecte engalzament, tenint molta cura en l'aplanat, alineació i cotes de 
les diverses encavallades i contracèrcols, així com de la seva subjecció a l'obra, atenent l'estanqueïtat 
de les unions als parament de façana (tapajunts) i la perfecta col•locació, així com l'ajustament i 
funcionament de tots els elements. 
 
El portam metàl•lic de ferro i d'alumini i el de plàstic seran de marca acreditada i segons mostres 
acceptades per la Direcció Facultativa. 
 
La col•locació a l'obra s'ajustarà a les Normes del fabricant i es segellaran les juntes amb massilles 
especials, garantides per un mínim de deu (10) anys. 
 
Les persianes enrotllables de plàstic, fusta o metàl•liques disposaran dels mecanismes adients definits 
al Projecte, instal•lades per personal especialitzat, sent necessari per a llur recepció que el seu 
esllavissament i accionament sigui executat sense cap mena de dificultat i amb suavitat. 
No han de permetre l'entrada de llum exterior en la seva posició de màxim tancament. 
 
Amidament i abonament. 
 
Tots els elements de portam, qualsevol que sigui el seu tipus, corredors o practicables, es mesuraran 
per unitats (Ut.) amb indicacions de mides d'elements col•locats; amb la inclusió al preu de la part 
proporcional d'ajust per a llur col•locació, segellat de juntes, elements de connexió a les fàbriques, 
tapajunts i les ferramentes de tancament o de penjar, del tipus definit al Projecte i indicat per la 
Direcció Facultativa.  
 
Les persianes enrotllables es mediran per metres quadrats (m2), incloent tots els mecanismes i 
accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.  
 

Els elements singulars d'ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (Ut.) completament acabades 
i posades a l'obra segons el Projecte, o indicades per la Direcció Facultativa. 
 
El mobiliari de les cuines es valorarà per unitats (Ut.) de cuina acabada, amb els armaris alts i baixos 
indicats als Plànols, inclosos els ajuts necessaris d'altres oficis per a col•locar-los. Si la bancada és de 
tauler postformat, els seu preu s'entendrà inclòs en el d'unitat de cuina acabada. 
Qualsevol element de fusteria que presenti algun defecte, tant material com formal, així com els 
desperfectes ocasionats a l'obra o al transport, seran rebutjats sense dret a cap mena de càrrec per part 
de la Propietat. 
 
Tots els preus relatius al portam inclouran totes aquelles feines o material que siguin necessaris per al 
seu perfecte funcionament o que siguin recollits a la Normativa vigent, encara que no figurin als 
Plànols del Projecte. 
  
 CAPITOL 9 
 
 M A N Y E R I A  
 
 
Definició 
 
Són els elements resistents fets amb acer laminat, tant en el seus elements estructurals com en els 
elements d'unió. 
 
Execució 
 
Les solucions constructives dels elements de manyeria, baranes, portes, reixes, etc., s'executaran: 
 
- els elements, se subministraran pintats amb pintura de protecció a base de resines epoxi. La 
pintura de protecció es donarà en dues mans. La primera al portar el material a l'obra i la segona 
abans de l'acabat. Les soldadures seran polides i sense rebabes. 
 
- Els elements resistents de les baranes instal.lades han de resistir les sol.licitacions següents, 
sense superar una fletxa d'1/250 de la seva llum: 
  
 - Empenta vertical repartida uniformement: 50 kg/m 
 - Empenta horitzontal repartida uniformement en un local d'ús  privat: 50 kg/m 
 - Empenta horitzontal repartida uniformement en un local d'ús  públic o habitatge: 100 
kg/m 
 
Ha d'estar subjecte al suport amb ancoratges d'acer fixats amb morter de pòrtland, protegits contra la 
corrosió. 
 
- Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés 
d’instal•lació; han de mantenir l'aplomat fins que quedi definitivament fixat al suport. 
 
- Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, pletines o angulars. L'elecció depèn del 
sistema i de la distància que existeix entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. La 
unió del perfil de la pilastra amb l'ancoratge s'ha de fer per soldadura. 
 
- S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació. 
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Amidament i abonament 
 
Tots els elements de portes, reixes, marquesines, cantoneres, etc., qualsevol que sigui el seu tipus, 
(correderes, practicables, fixes), es mesuraran per unitats (Ut.) amb indicacions de mides d'elements 
col•locats; amb la inclusió al preu de la part proporcional d'ajuts per a llur col•locació, segellat de 
juntes, elements de connexió a les fàbriques, tapajunts i les ferramentes de tancament o de penjar, del 
tipus definit al Projecte i/o indicat per la Direcció Facultativa. 
El mesurament de les baranes, passamans, etc., qualsevol que sigui el seu tipus, es realitzarà per 
metres lineals (ml). A la valoració s'inclourà el preu de tots els treballs necessaris per deixar-les 
totalment acabades, d'acord amb les especificacions del Projecte i de la Direcció Facultativa. 
  
 CAPITOL  10 
 
 P A V I M E N T S  I  E N R A J O L A T S 
 
 
10.1 Paviments 
10.2 Enrajolats 
 
10.1.Paviments 
 
Definició 
 
S'anomenen soleres, els paviments de formigó en massa que s'executen sobre el terreny o sub-bases 
granulars, de gruix variable en funció de l'ús al qual es destinin i que poden contenir interiorment una 
armadura d'acer, làmina impermeabilitzant o estar tractats superficialment per aconseguir 
característiques especials. 
 
Quan les soleres tinguin una superfície superior a cinquanta metres quadrats (50 m2), es realitzaran 
juntes de dilatació amb materials elàstics i de la manera que indiqui la Direcció Facultativa. 
 
Execució 
 
Els paviments enrajolats tal com terrassos, ceràmics, enllosats de pedra natural o artificial, etc., es 
realitzaran sobre base perfectament neta i anivellada, amb l'execució dels talls i la distribució de 
peces que indiqui la Direcció de l'Obra. Un cop acabats, s'ajuntaran amb abeurada de ciment o altre 
producte que indiqui la Direcció Facultativa.  
 
Quan s'hagin acabat, els paviments de terrasso es netejaran i protegiran a fi d'evitar desperfectes, 
malgrat que les zones on s'hagi col•locat encara calgui treballar. 
 
Els paviments de fusta no han d'arribar fins les parets perimetrals, sinó que cal deixar un espai de 
cinc a deu mil•límetres (5 a 10 mm), que s'amagarà amb el sòcol. 
 
Amidament i abonament 
 
El mesurament dels paviments de qualsevol tipus es realitzarà per metres quadrats (m2) totals 
executats. 
 
A la valoració de les soleres s'inclourà el preu de tots els treballs necessaris per deixar-les totalment 
acabades, d'acord amb les especificacions del Projecte i de la Direcció, a més se sumarà al preu la 

part proporcional de preparació de la base, anivellació i acabats superficials, armadures, juntes i 
sòcols. 
 
Els paviments de llosetes de pedra, terrasso, ceràmica, etc., inclouran al preu tots els treballs 
necessaris de col•locació, poliment, desbastaments, abrillantament, rejuntat, neteja i part proporcional 
de sòcol, per acabar-ho bé totalment. 
 
En els paviments de fusta s'inclourà la part proporcional de rastrells o empostissats així com els 
treballs de coltellejat, poliment, envernissat, i sòcol totalment acabat. 
 
Al preu del metre quadrat (m2) de paviment s'inclouran tots els materials i operacions que calguin per 
acomplir la normativa més estricta, malgrat que eventualment no es trobi recollida exactament als 
plànols del Projecte. 
 
Als paviments encolats s'inclourà al preu la part proporcional de material d'agafada, així com els 
treballs i peces necessàries per al bon acabament. 
 
10.2. Enrajolats 
 
Definició 
 
Són els revestiments fets amb peces ceràmiques o acríliques. 
 
Execució 
 
Els revestiments es fixaran sobre els paraments verticals nets de tota mena de materials que puguin 
produir desprendiments de les peces. 
 
Les superfícies seran llises sense balcaments ni deformacions, i les juntes formaran línies rectes en 
tots els sentits, sense trencaments ni desploms. 
 
En fer el repartiment de les peces, es començarà sempre des dels eixos de figura, com són les juntes o 
el seu centre, a fi que les parets revestides quedin simètriques. 
 
Per a la col•locació de les rajoles s'utilitzaran els material tradicionals i, preferentment, ciment 
adhesiu. 
 
Amidament i abonament 
 
Es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) indicats als plànols i mesuraments del Projecte. 
S'inclouen en el preu la formació d'arestes i angles diedres, així com les peces especials que per raons 
constructives o decoratives es col•loquin 
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CAPITOL  11 
 
 I N S T A L.L A C I O N S  D E  F O N T A N E R I A 
 
Definició 
 
La instal•lació de fontaneria resta definida per la xarxa que, connectada a la general de proveïment, 
arriba fins els punts de consum. Els plànols especificaran: esquema de la xarxa de distribució, xarxa 
interior de l'habitatge, longitud dels trams i diàmetre, materials, claus, aixetes, etc. 
 
Els tubs, sigui de la classe que siguin, seran perfectament llisos, de secció circular i ben calibrats, 
amb generatrius rectes o amb les corbes fetes amb colzes i peces especials. No s'admetran els que 
presentin ondulacions o desigualtats més grans de cinc mil•límetres (5 mm), ni rugositats de més d'un 
mil•límetre (1 mm) de gruix. Als diàmetres interiors s'admetrà una tolerància de l'u i mig per cent 
(1,5%) en menys, i del quatre per cent (4%) en més. La tolerància al gruix de les parets serà d'un deu 
per cent (10%). 
 
Si és necessària la instal•lació d'una bateria de comptadors, es construirà amb tub de ferro galvanitzat 
a fi de donar-li rigidesa. Els comptadors hauran de quedar instal•lats de manera que permetin una 
fàcil lectura, reparació o substitució. 
 
La col•locació de comptadors s'ajustarà a les normes de la Companyia Subministradora. S'empraran 
comptadors normalitzats construïts amb material de llarga durada, amb eixos muntats. 
 
- Unions de les canonades amb les aixetes dels aparells:  
 
 La presa d'aigua freda i calenta de la canonada de coure protegit, a les aixetes de cada servei, 
es farà mitjançant racord de llautó per evitar els efectes de les dilatacions. No es permetrà, en cap cas, 
soldar directament. 
 
 Les canonades seran verticals o horitzontals i es fixaran amb brides als suports. Les brides 
estaran perfectament aliniades i corregides, de manera que el tub que s'hi assenta quedi en les 
condicions d’alineació requerides. No es tolerarà l'emprament de suplements als braçals, i les 
femelles hauran d'estar convenientment apretades. 
 
- Proves: 
 
 Cada ramal, comprès entre dues claus, s'assajarà un cop acabat sota una pressió de quinze 
atmosferes (15 Ats.), produïda mitjançant bombes. L'assaig durarà quinze minuts (15") i la pressió 
restarà invariable durant aquest temps. 
 
 - Instal•lacions amb elevació d'aigua: 
 
 Quan la xarxa d'abastament manqui de pressió per arribar l'aigua al punts de subministrament 
més elevats de l'edifici i per permetre l'engegada de escalfadors instantanis, que precisen d'una 
pressió de cinc a set metres (5 a 7 m) de columna d'aigua, caldrà disposar d'un dipòsit elevat o d'un 
sistema d'elevació d'aigua. 
 
 S'empraran bombes de baixa pressió per a grans quantitats i petites elevacions; per a 
elevacions que siguin superiors a trenta metres (30 m) hauran de dividir-se en dos trams, cada un 
d'ells amb una moto-bomba. 

 
 Les calderes per al subministrament d'aigua calenta seran de marques reconegudes i de bona 
qualitat, i s’instal•laran amb tots els accessoris necessaris per a que funcionin correctament. 
 
 AIXETES 
 
S'empraran preferentment aixetes del tipus de pressió o aquelles on l'obturació s'executa gradualment 
i no de sobte, per evitar l'efecte dinàmic produït pel tancament brusc. 
 
Els models utilitzats disposaran de la marca de qualitat AENOR. 
 
 Amidament i abonament 
 
La partida de connexió a la xarxa de subministrament públic es comptarà com a partida alçada (PA), 
incloent al preu tant els treballs del ram de paleta necessaris, com les peces de les tronetes, tot inclòs, 
fins i tot la bateria de comptadors i les seves claus i resta d'accessoris, així com les taxes a abonar a la 
Companyia subministradora. 
 
Les conduccions de les instal•lacions es valoraran per unitat d'habitatges (Ut.), independentment del 
diàmetre, diferenciant en el preu únicament, si són o no encastades, incloent la part proporcional de 
claus de pas, vàlvules reductores, expansió, ancoratges i resta de peces especials i ajuts necessaris per 
a llur definitiva instal•lació, d'acord amb les Normes de la Companyia Subministradora i amb les 
indicacions que es desprenguin dels plànols del Projecte. 
 
Els dipòsits escalfadors, grups de pressió, etc., s'abonaran per unitats (Ut.) d'elements completament 
instal•lats, inclosos els oficis auxiliars necessaris. 
  
 CAPITOL 12 
 
 I N S T A L•L A C I O N S  D'E L E C T R I C I T A T 
 
 
Definició 
 
En aquest apartat s'estableixen les especificacions que han de complir les instal•lacions de baixa 
tensió a l'edifici. 
 
L'Empresa adjudicatària realitzarà el treball d'acord amb les prescripcions que estableix al Reglament 
Electro-tècnic de Baixa Tensió i Instruccions Complementàries, així com la resta de normatives i les 
normes de la Companyia subministradora d'energia elèctrica. 
 
Es considerarà acabat aquest apartat quan el Servei d'Inspecció de la companyia doni la conformitat a 
l'execució de la instal•lació i, un cop complimentats els tràmits necessaris, autoritzi la connexió 
definitiva a la xarxa. 
 
S'empraran materials i aparells homologats de la qualitat, quantitat, model i tipus que apareixen 
detallats als documents del Projecte i plànols. 
 
L'Empresa adjudicatària haurà de facilitar, sense despeses, una mostra de tots els materials no 
específicament detallats als documents del Projecte i que han de fer-se servir a la instal•lació. 
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L'Empresa adjudicatària, amb la conformitat de la Direcció d'Obra serà l'encarregada de conseguir i 
entregar els permisos i autoritzacions necessaris del Servei d'Indústria i Energia de la Generalitat i 
d'altres Organismes Oficials. 
 
L'Empresa adjudicatària queda obligada a informar per escrit a la Direcció d'Obra, de tots els tràmits 
que s'hagin d'efectuar amb els esmentats organismes, amb temps suficient per a no alterar els 
programes previstos i no interrompre la bona marxa dels treballs en curs, i a tractar el tema amb la 
companyia subministradora per al seu desenvolupament, fins a arribar a que aquesta accepti la 
instal•lació i connexió de la presa. 
 
El Contractista haurà d'abonar totes les càrregues, taxes i impostos i honoraris facultatius que es 
derivin de l'aconseguiment de les esmentades llicències i legalitzacions. 
 
Amidament i abonament 
 
La presa d'alta i mitja tensió es mesurarà per unitat (Ut.) de presa aèria o soterrada, totalment 
realitzada, incloent-se al preu unitari tots els treballs i materials necessaris per a l'acabament i posta 
en servei, així com torres o pals complets, aïllants, excavacions, apuntalaments, replens, reposicions 
de paviments, tramitacions de llicències i autoritzacions. 
 
La presa de baixa tensió es mesurarà i abonarà per unitat (Ut.) de presa totalment acabada amb les 
mateixes característiques esmentades anteriorment per a l'alta o mitja tensió. 
 
La instal•lació de l'estació transformadora es mesurarà per unitat (Ut.) d’instal•lació, inclòs obra civil 
i farratges interns (exceptuant el transformador), totalment acabada d'acord amb els plànols i 
instruccions facilitats per la companyia subministradora. 
 
La centralització de comptadors es mesurarà per unitat (Ut.) de centralització, completament 
instal•lada, inclosos els quadres de comptadors i connexions, els ajuts d'oficis auxiliars necessaris i 
tots els treballs i materials que calguin per al total acabament. 
 
La xarxa d'electrificació i d'enllumenat dels habitatges i locals es mesurarà per unitat (Ut.) 
d’instal•lació als habitatges i locals, amb tots els equips de maniobra i punts de llum o presa de 
corrent que s'indiquin al Projecte, inclosos els quadres de protecció i comandament, les derivacions 
individuals, així com els ajuts d'altres oficis per al seu complet acabament i posta en servei. 
 
L'electrificació i enllumenat de les zones comunes de l'edifici, aparcaments, serveis annexos, trasters, 
etc., es mesuraran per unitat (Ut.) d’instal•lació totalment acabada, tot inclòs. 
 
Quan la calefacció dels habitatges i locals sigui de tipus elèctric, requerint-se per tant la instal•lació a 
cada habitatge de més circuits, els mesuraments es realitzaran per unitat (Ut.) d’instal•lació, totalment 
acabada. 
 
El circuit de posta a terra de protecció es mesurarà per unitat (Ut.) completa d’instal•lació incloent 
tots els materials, troneta, piquetes, i resta d'accessoris i ajuts necessaris per al seu total acabament. 
  
  
 
 
 
 

CAPITOL  13 
 
 I N S T A L.L A C I O N S  D E  G A S 
 
13.1. Instal•lacions interiors 
13.2. Comptadors 
13.3. Conduccions 
 
 
13.1. Instal•lacions interiors 
 
Definició 
 
Aquest capítol inclou la instal•lació interior de l'edifici, a fi de dotar de subministrament de gas les 
cuines, calderes de calefacció i aigua calenta dels habitatges. 
 
La instal•lació comprèn: 
 
- Presa a la xarxa de subministrament o dipòsit d'emmagatzematge 
 
- Comptadors 
 
- Conduccions 
 
Els dipòsits de combustible seran de tipus ampolla o tanc, a l'aire lliure o soterrats. En ambdós casos 
es respectarà la normativa vigent i les indicacions de la companyia subministradora, tant pel que es 
refereix a ventilació dels locals o armaris, on s'emmagatzemaran les ampolles, com a distàncies 
mínimes que han de guardar els emmagatzematges respecte els equips o locals d'altre tipus, per tal 
d'evitar el risc de deflagració. 
 
Amidament i abonament 
 
Es diferenciarà si els dipòsits estan soterrats o no, atès que la unitat (Ut.) de dipòsits instal•lats es 
valorarà incloent totes les obres necessàries per a llur instal•lació, tal com l'excavació de la fosa, nurs, 
impermeabilització, replè de sorra, tancat del recinte, obtenció de les legalitzacions necessàries i la 
tramitació als Organismes oficials, de les autoritzacions d’instal•lació i Projecte, així com tots els 
treballs i materials necessaris per complir la normativa corresponent. 
 
13.2. Comptadors 
 
Els aparells comptadors hauran de ser aprovats per l'empresa subministradora del gas, llur instal•lació 
es farà en locals o armaris ventilats, previstos d'obertura d'entrada i sortida d'aire i d’instal•lació 
elèctrica fixa i antideflagrant. 
 
Amidament i abonament 
 
Suposant l'existència de centralització, el mesurament serà per unitat (Ut.) de quadre de comptadors 
tot complet i instal•lat, inclosa la realització de desguàs i ventilacions necessàries del local. 
 
Quan s’instal•li un comptador per local o habitatge, el mesurament es farà per unitat (Ut.) totalment 
acabat, inclosos els treballs i materials auxiliars necessaris. 
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La presa a la xarxa de subministrament es realitzarà d'acord amb les normes de la companyia 
subministradora, i es mesurarà i abonarà per unitat (Ut.), taxes incloses. 
 
13.3. Conduccions 
 
Les conduccions seran de coure o d'acer. Si van soterrades, es protegiran contra la corrosió. El replè 
de les rases es farà per capes successives aplanades, restant prohibit l'emprament de sorra, escòria o 
grava. 
 
Es col.locaran dispositius accessibles per a l'evacuació de condensacions o purgues. No s’instal•laran 
sota locals habitats, clavegueres o altres canalitzacions soterrades. 
 
Les canonades de diàmetre inferior a dotze mil•límetres (12 mm) hauran d'anar grapades cada metre 
(1 m) i les superiors cada dos metres (2 m). Al travessar murs, envans o forjats, es protegirà la 
canonada mitjançant maneguets de diàmetre superior, que es massillaran amb material elàstic. 
 
Hi haurà una clau general a l'escomesa de l'edifici, una per a cada usuari i, interiorment, una per a 
cada aparell de consum. 
 
Amidament i abonament 
 
Les conduccions es mesuraran en unitats (Ut.) d'habitatge, totalment instal•lat, incloent la part 
proporcional de claus de pas, purgadors, fixacions, excavacions i replè de rases, així com tots els 
treballs necessaris per deixar-la totalment acabada. 
  
 CAPÍTOL  14 
 
 I N S T A L.L A C I O N S  D E  C A L E F A C C I Ó 
 
 
14.1. Calderes 
14.2. Xarxa de distribució 
14.3. Radiadors, covectors i plafons 
14.4. Radiadors elèctrics 
14.5. Conduccions d'aire calent 
 
 
Definició 
 
Les instal•lacions de calefacció podran ser centralitzades o individuals, existint diferents sistemes, 
com són: 
 
A les instal•lacions centralitzades: 
 - Per aigua 
 - Vapor d'aigua 
 - Calefacció central tèrmica de gas, elèctrica, vapor, aigua,  etc. 
 - Calefacció per aire 
 
A les instal•lacions individuals: 
 

- Calefacció elèctrica 
- Calefacció per gas 
 
Els elements que constitueixen la instal•lació de calefacció són els següents: 
 
- Calderes 
- Cremadors 
- Xarxa de distribució 
- Valvuleria 
- Radiadors 
- Elements auxiliars de circulació (bombes, dipòsits d'expansió). 
- Dipòsits de combustible 
 
Tant el tipus d’instal•lació com la relació d'elements que la composen, vindran definits al Projecte. 
 
14.1. Calderes 
 
Les calderes són els aparells destinats a produir calor. Seran de primera qualitat, de marques 
reconegudes; estaran provistes de tots els elements i equips auxiliars necessaris per a llur 
funcionament, com són cremadors i dipòsits de combustible, els quals s’instal•laran d'acord amb les 
indicacions del fabricant i de la Direcció Facultativa. 
 
Amidament i abonament 
 
Les calderes es mesuraran per unitat (Ut.) instal•lada, tant centralitzada com individual, inclosa la 
part proporcional d'aparells auxiliars, dipòsits, xemeneies i ajuts d'altres industrials, necessaris per a 
completar la instal•lació. 
 
14.2. Xarxa de distribució 
 
Definició 
 
És el conjunt d'elements que condueixen el fluid escalfat des de la caldera als elements de radiació. 
 
Les canonades seran de ferro soldat o coure i aniran provistes de peces especials de dilatació. Els 
colzes, maneguets, tés, creuers, etc., seran sense soldadures i hauran de resistir una pressió 
hidrostàtica interior de prova de quinze quilograms per centímetre quadrat (15 Kg/cm2). 
 
Les claus de pas emprades a les conduccions seran de fàcil accionament i revisió. 
 
S’instal•laran dipòsits d'expansió d'una cabuda doble a l'augment de volum de tota l'aigua continguda 
a la instal•lació, a temperatura de règim, i estarà provista de sobreeixidor. 
 
Les bombes d'acceleració seran el màxim de silencioses possible i col•locades sobre esmorteïdors. 
 
El funcionament de la bomba haurà d'estar sempre assegurada per evitar l'ebullició de l'aigua de la 
caldera. 
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Amidament i abonament. 
 
La xarxa de canonades de distribució de calor es mesurarà en unitats d'habitatge o local (Ut.) de 
conducte instal•lat, incloent al seu cost la part proporcional d'aparells necessaris, especificats al 
Projecte o indicats per la Direcció Facultativa per al seu funcionament, així com peces especials, 
ancoratges, muntatge i ajuts d'altres industrials. 
 
14.3. Radiadors, convectors i plafons. 
 
Podran ser de foneria o de planxa, d'acer o alumini, de manera que presentin la màxima superfície de 
radiació. 
 
Tots els radiadors hauran de suportar una pressió mínima de cinc atmosferes (5 ats.). 
 
 
La calefacció des del sòl, sostre o parets serà la que, en lloc de disposar d'elements terminals de 
radiació, sigui el propi circuit qui amb la seva llargada generi la superfície de radiació. 
 
La temperatura de l'aigua no ultrapassarà els cinquanta graus centígrads (50º C). 
 
Els serpentins es realitzaran amb tubs sense soldadura, amb juntes d'endoll i cordó o amb maneguet. 
 
Amidament i abonament. 
 
Els radiadors es mesuraran per unitats (Ut.), completament instal•lats, amb llurs vàlvules de 
maniobra, ancoratges a murs i ajust per a llur col•locació, inclòs els suports de radiadors per plafons, 
tot instal•lat. 
 
14.4. Radiadors elèctrics. 
 
Quan el sistema escollit de calefacció sigui el de radiadors o convectors elèctrics, seran de primera 
qualitat i de marca reconeguda. 
 
Amidament i abonament. 
 
L'amidament serà per unitats (Ut.) totalment subministrades i instal•lades, inclosa la repercussió del 
preu de la instal•lació elèctrica necessària, en cas que aquesta no s'hagi inclòs a l'apartat d'electricitat. 
 
14.5. Conduccions d'aire calent. 
 
Les conduccions, tant de secció rectangular o circular, adequada aquesta a la velocitat de l'aire que 
circula pel seu interior, poden ser de  xapa d'acer galvanitzat o de materials i fibres sintètiques. 
 
Amidament i abonament. 
 
Es mesurarà per unitats d'habitatge o local (Ut.) instal•lat, incloent al preu la part proporcional del 
muntatge, reixetes, filtres i comportes necessàries, així com els ajuts del ram de paleta necessaris per 
a la seva total instal•lació. 
 
El generador d'aire calent es mesurarà per unitat (Ut.) totalment instal•lat, inclòs la connexió a la 
xarxa elèctrica i a la xemeneia d'extracció de gasos.  

  CAPÍTOL  15 
 
 I N S T A L.L A C I O N S  D E  C L I M A T I T Z A C I Ó 
 
 
15.1. Equips 
15.2. Conductes 
 
 
Definició 
 
Les instal•lacions de climatització són les destinades a mantenir, als espais interiors de l'edifici, les 
condicions de temperatura, puresa d'aire i humitat adequades, independentment de les condicions 
exteriors. 
 
Per tant, i segons s'especifica al Projecte aquestes instal•lacions hauran de comptar amb equips per a 
purificar, refrigerar, escalfar, humitejar i dessecar l'aire, així com els elements per regular i controlar 
totes aquestes operacions. 
 
La instal•lació estarà composta dels següents elements: 
 
- Equip condicionador d'aire. 
- Conductes. 
- Boques de difusió. 
- Escalfadors. 
- Quadre de control. 
 
També pot donar-se el cas d'utilitzar equips autònoms o mixtes. 
 
15.1. Equips. 
 
El tipus d'equips que calgui instal•lar, vindrà definit al Projecte i serà de manera reconeguda i 
aprovada per la Direcció Facultativa. Els elements constitutius de l'aparell són: l'equip productor del 
fred, el productor de calor (si es troba inclòs a la instal•lació), i la zona de preparació o tractament de 
l'aire que, segons indica, realitzarà les operacions d'impulsió, extracció, filtrat, pulverització d'aire, 
desinfecció i calda. 
 
Amidament i abonament. 
 
Si la instal•lació és centralitzada, es mesurarà per unitat d’instal•lació completa, incloent al preu tots 
els equips de tractament de l'aire, quadre elèctric, equips de maniobra (manuals i automàtics) i ajuts 
necessaris per a la seva instal•lació, llevat de les conduccions. 
 
Si el sistema de climatització és per condicionadors autònoms o de finestra, el mesurament serà per 
unitat (Ut.) d'aparell completament instal•lat i d'engegada de la instal•lació. 
 
15.2. Conductes. 
Els conductes poden ser de diferents formes i materials, en funció de la velocitat de l'aire al seu 
interior, sent els més usuals la xapa d'acer, l'acer galvanitzat i planxa staff de fibres sintètiques; les 
boques de difusió seran reixetes fixes o mòbils i boques circulars, perforades o concèntriques. 
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La Direcció Facultativa escollirà el tipus en funció de les zones on s’introdueixi aire. 
 
Amidament i abonament. 
 
L'amidament de conductes serà per unitats d'habitatge o local (Ut.), incloent al preu la part 
proporcional de boques, comportes i ajuts que calguin per a realitzar la instal•lació d'acord amb el 
Projecte, totalment acabat. 
 
  
 CAPÍTOL  16 
 
 I N S T A L.L A C I O N S  D' A P A R E L L S  E L E V A D O R S 
 
 
S'aplica aquest capítol als aparells elevadors de persones o moblatge, que funcionen als edificis, 
mitjançant cabines penjades per cables, guies o qualsevol altre sistema, accionats per energia 
elèctrica o altre tipus. 
 
Les parts que composen un equip d'ascensors són: 
 
- Elements de comandament. 
- Cambril. 
- Guies per al cambril i del contrapès. 
- Contrapès. 
- Grup tractor. 
- Presa elèctrica. 
- Cables de suspensió. 
- Dispositius de seguretat. 
- Portes d'accés. 
- Recinte. 
 
Les unitats o equips d'ascensor, que s’instal•lin, seran de marques reconegudes, amb experiència en 
aquest tipus d’instal•lacions i s'hauran de presentar, a la Direcció Facultativa, les fitxes de 
característiques i justificació de l'acompliment de les disposicions del Reglament d'Indústria sobre 
aquest tema. 
 
El tipus i el sistema de maniobra, la velocitat i el número de parades vindran definits als Plànols i a la 
Memòria del Projecte. 
 
Amidament i abonament. 
 
L'amidament i l'abonament es realitzarà per unitats (Ut.) totalment instal•lades i posades en servei, 
incloent ajuts d'altres industrials, com ram de paleta, electricitat i pintura, totalment acabats. 
  
 CAPÍTOL  17 
 
 I N S T A L.L A C I O N S  D E  C O M U N I C A C I Ó 
 
17.1. Antenes 
17.2. Telefonia 
17.3. Interfonia 

17.1. Antenes. 
 
Aquesta partida comprèn la instal•lació dels sistemes de captació, distribució i presa de senyals de 
televisió i ràdio als edificis. 
 
Els elements que constitueixen la instal•lació són: 
 
- L'equip de captació. 
- L'equip d'amplificació i distribució. 
 
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat 
que fixen les Normes vigents. 
 
Totes les conduccions a l'interior de l'edifici es col•locaran encastades. 
 
Amidament i abonament. 
 
L'amidament es realitzarà per unitat (Ut.) completa d’instal•lació, amb els punts de presa que 
s'indiquin als Plànols, incloent la part proporcional d'ajuts d'altres industrials i l'engegada. 
 
17.2. Telefonia. 
 
Aquest capítol comprèn la instal•lació interna de l'edifici de la xarxa telefònica, des de la presa de la 
Companyia fins a cada punt de presa. 
 
Les parts que s'inclouen a la instal•lació són: 
 
- Presa de la xarxa general. 
- Canalització de l'enllaç fins l'armari de distribució. 
- Canalització de distribució, amb caixes de pas, armaris de registre i punts de presa interior. 
 
La instal•lació s'executarà amb el número d'elements i punts de presa que s'indiquen als Plànols i 
seguint les prescripcions de la Direcció Facultativa de la Companyia i la Normativa vigent. 
 
Tota la instal•lació es realitzarà encastada amb tub de plàstic, realitzant-se les derivacions i canvis de 
direcció mitjançant caixes de registre encastades. 
 
Amidament i abonament. 
 
L'amidament es farà per unitat (Ut.) d’instal•lació, diferenciant dues (2) partides independents, que 
són: 
 
- Presa a la xarxa general, canalitzacions i armari d'enllaç, totalment instal•lats, amb tots els 
treballs, peces, materials, ajuts necessaris i taxes. 
 
- Unitats (Ut.) de xarxa de distribució interior, incloent al preu la part proporcional de caixes de 
connexió i presa, materials , operacions i ajuts necessaris per acabar completament la instal•lació. 
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17.3. Interfonia. 
 
La instal•lació del porter electrònic o "video-porter", es composa del quadre general, instal•lat al 
vestíbul de l'edifici, i els telèfons amb obertura automàtica de la porta als diferents locals o 
habitatges. 
 
Els equips seran de marca reconeguda i per llur instal•lació se seguiran les indicacions del fabricant i 
de la Direcció Facultativa. 
 
Amidament i abonament. 
 
Es mesurarà per unitat (Ut.) completa d'equip instal•lat i posat en servei, incloent-se al preu tots els 
ajuts i materials necessaris. 
 
 
  
 CAPÍTOL 18 
 
 I N S T A L.L A C I O N S  D E  P R O T E C C I Ó 
 
 
18.1. Contra el foc 
18.2. Parallamps 
 
 
18.1. Contra el foc. 
 
La protecció contra el foc es realitzarà prenent les mesures de seguretat establertes a la NBE-CPI-91, 
en funció del tipus d'edificació, en dos camps específics: 
 
- Supressió de les causes que puguin produir un incendi. 
- Evitació de la propagació. 
 
Als Projectes Bàsic i d'Execució es redactaran els documents de Projecte demanats per la Norma. 
 
Les mesures seran: 
 
- De naturalesa física de l'edificació (protecció d'incendis). 
- Col•locació d’instal•lacions de protecció. 
 
Protecció d'incendis 
 
Els processos d'ignifugació o revestiments protectors del foc, d'estructures o d'altres  elements d'obra, 
vindran especificats al Projecte, i s'executaran d'acord amb les indicacions de la Direcció Facultativa. 
 
Els materials, que s'hauran d'emprar, tindran certificats de garantia i d'assaigs, havent de presentar el 
Contractista a la Direcció d'Obra les corresponents fitxes tècniques per a que s'aprovin, abans de la 
posta a l'obra. 
 
Amidament i abonament. 
 

El mesurament i l'abonament es realitzarà per metres quadrats (m2) d'ignifugació o revestiment, 
incloent-se al preu tots els treballs auxiliars necessaris. 
 
 
Instal.lacions de protecció d'incendis 
 
Aquest capítol comprèn el conjunt d’instal•lacions i equips de protecció d'incendis de l'edifici i que 
es defineixen al Projecte, acomplint la Normativa vigent. 
 
 
 
Classes d’instal•lacions: 
 
A- Instal•lacions de detecció automàtica d'incendis, compostos per: 
  
 . Equips de control i senyalització. 
 . Detectors. 
 . Fonts de subministrament. 
 . Elements d'unió entre els anteriors. 
 
B- Instal•lacions d'Extinció, compostes per: 
 
 . Instal•lació de boques d'incendi. 
 . Instal•lació hidrants. 
 . Instal•lació de columna seca. 
 . Instal•lació d'extintors mòbils. 
 . Instal•lació de sistemes fixos d’instal•lació. 
 
C- Instal•lacions d'Alarma, compostes per: 
 
 . Instal•lació de polsadors d'alarma. 
 . Instal•lació d'alerta. 
 . Instal•lació de megafonia. 
 
D- Instal•lacions d'emergència, compostes per: 
 
 . Instal•lacions d'enllumenat d'emergència i senyalització. 
 . Instal•lació de ventilació de vestíbuls d'independència. 
 
Amidament i abonament. 
 
Cadascun dels tipus d’instal•lació definits en aquest Capítol es mesuraran per unitat (Ut.) completa 
d’instal•lació definida al Projecte, incloent al preu tots els ajuts del ram de paleta o d'altres industrials 
necessaris per a la completa posta en servei de la instal•lació, segons el Projecte i la Normativa 
vigent. 
 
18.2. Parallamps. 
 
Quan calgui la instal•lació de parallamps, aquests seran del tipus que s'indiqui al Projecte, instal•lant-
se d'acord amb la Normativa vigent i les indicacions del fabricant; s'empraran equips de primera 
qualitat i de marca reconeguda. 
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Amidament i abonament. 
 
El mesurament i l'abonament d'aquest apartat, es realitzarà per unitat (Ut.) d'equip de parallamps 
instal•lat, incloent al preu totes les obres i ajuts d'altres oficis necessaris per a la seva completa posta 
en servei i les despeses derivades de la seva legalització. 
  
 CAPÍTOL  19 
 
 I N S T A L.L A C I O N S  D E  D I P Ò S I T S 
 
 
19.1. Dipòsits d'aigua 
19.2. Dipòsits de combustible 
 
 
19.1. Dipòsits d'aigua. 
 
A la construcció dels dipòsits no s'utilitzarà cap material que sigui absorbent o porós. Malgrat que el 
nivell d'aigua es trobi en contacte amb l'atmosfera, el dipòsit serà tancat i es garantirà l'estanqueïtat 
de les seves peces. 
 
El tub d'alimentació vessarà lliurament i amb un mínim de quaranta mil•límetres (40 mm) per sobre 
de la vora superior del sobreeixidor. 
 
El sobreeixidor del dipòsit es conduirà cap a un desguàs apropiat, de manera que l'extrem inferior 
d'aquesta conducció verteixi lliurament a quaranta mil•límetres (40 mm) per sobre de la vora superior 
de l'element que recull l'aigua. 
 
La capacitat de reserva no serà ni menor ni més gran que les dues terceres parts (2/3) de la dotació 
diària de l'aforament. 
 
Els dipòsits se situaran a la part alta dels immobles, de manera que la diferència entre l'alçada del 
fons del dipòsit i l'aixeta més alta sigui com a mínim de tres metres (3m). 
 
Si la pressió disponible al ramal no excedeix de cinc metres (5m) del nivell de l'aigua del dipòsit, 
s’instal•larà un sistema de sobreelevació. 
 
19.2. Dipòsits de combustible. 
 
Els dipòsits de combustible acompliran la Normativa vigent. 
 
Amidament i abonament. 
 
El mesurament i l'abonament tant dels dipòsits d'aigua com dels dipòsits de combustible, es realitzarà 
per unitat (Ut.) de dipòsit instal•lat, incloent al preu totes les obres, mecanismes i ajuts d'altres oficis 
necessaris per a la seva completa posta en servei i despeses derivades de la seva legalització. 
  
 
 
 

 CAPÍTOL  20 
 
 INSTAL.LACIONS D'APARELLS SANITARIS I AIXETES 
 
 
Tots els aparells que comprèn aquest capítol, seran de primera qualitat, dels models, material i colors 
que indiqui el Projecte. Estaran previstos d'equips de subjecció o suport. 
 
Cada aparell disposarà de sifó registrable a la sortida de la vàlvula de desguàs. També es podrà fer 
una presa des de la canonada de desguàs fins un pot simfònic, que serveixi per a diferents aparells. 
 
Les aixetes seran de primera qualitat, de llautó, niquelades o cromades o de metalls nobles, segons 
s'indiqui al Projecte. Aniran previstos de barrejadors d'aigua freda o calenta als casos que s'indiqui. 
 
Amidament i abonament. 
 
Els aparells sanitaris es mesuraran per unitat (Ut.) completa instal•lada, incloent-se al preu de la 
unitat tots els accessoris, aixetes, desguassos i treballs auxiliars que requereix llur instal•lació, a fi 
que funcioni perfectament. 
  
 CAPÍTOL  21 
 
 INSTAL.LACIONS D'EQUIPAMENT DE CUINES 
 
 
S'agrupen sota aquesta denominació els materials i la mà d'obra per a l'execució i col•locació dels 
diferents elements que composen les instal•lacions de cuina. 
 
21.1. Cuines que funcionen amb combustibles gasosos i característiques dels seus elements. 
 
Es consideraran les cuines que utilitzin com a combustibles gas ciutat, gas natural o gasos liquats del 
petroli (butà, propà, aire propanat), mitjançant l'adequada instal•lació de cremadors. Tots aquests 
tipus de cuines les haurà d'aprovar la Direcció General d'Indústria i Energia i disposaran de la marca 
de qualitat AENOR. 
 
La construcció de cuines per a gasos liquats del petroli i les característiques dels elements que les 
composen, s'ajustarà a la construcció d'aparells d'ús domèstic, que utilitzin com a combustible els 
gasos liquats del petroli, i les Normes Bàsiques d’instal•lació de gas als edificis habitats. 
 
Per a les cuines amb gas ciutat, gas natural, etc., s'adoptarà, en general, les mateixes normes que per a 
les de gasos liquats del petroli. 
 
21.2. Cuines elèctriques i característiques generals dels seus   elements. 
 
Es consideraran les cuines que funcionen mitjançant energia elèctrica de baixa tensió, produint-se la 
font d'energia al travessar una resistència que pot trobar-se o no coberta per un embolcall de ferro fos, 
anomenat placa.  
 
Tots els tipus d'aquestes cuines les haurà d'aprovar la Direcció General d'Indústria i Energia i 
disposaran de la marca de qualitat AENOR. 
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Amidament i abonament. 
 
Les cuines es mesuraran per unitat (Ut.) completa instal•lada, incloent-se al preu tots els accessoris i 
treballs auxiliars que requereix llur instal•lació a fi que funcioni perfectament. 
 
  
 CAPÍTOL  22 
 
 V I D R E R I A 
 
 
Aquest capítol correspon als treballs, el principal material dels quals és el vidre, de qualsevol tipus, i 
els treballs de la seva col•locació i posta en servei. 
 
- Classes de vidre: 
 
 . Llunes: Seran els vidres de primera qualitat amb caires polits i bisellats, de gruix de quatre a 
quinze mil•límetres (4-15 mm), perfectament polits i amb peces de tres-cents per dos-cents quaranta 
centímetres (300 x 240 cm) com a màxim. 
 
 . Cristal•lines: Són vidres que tenen un gruix que varia entre tres i sis mil•límetres (3-6 mm), 
amb peces de dos-centes cinquanta per cent setanta centímetres (250 x 170 cm) com a màxim. 
 
 . Vidre senzill: Són vidres de gruix d'un amb vuit mil•límetres a dos mil•límetres (1,8 - 2 
mm), en peces de cent cinquanta per tres-cents noranta mil•límetres (150 x 390 mm) com a màxim. 
 
 . Vidre tèrmic: És el conjunt format per dues llunes separades per cambra d'aire deshidratat, 
de gruixos variables i segellat perimetralment. 
 
 . Vidre de seguretat: És el conjunt format per dues o més llunes de gruixos variables, amb una 
capa de butiral entre elles impedint així el desprendiment dels trossos en cas de ruptura. 
 
 . Vidres trempats: Són vidres de gruix variable sotmesos a tractaments tèrmics per dotar-los 
de major resistència als impactes superficials. 
 
 . Catedral: És un vidre colat de gruix irregular. 
 
 . Vidre imprès: Són vidres colats amb relleus, ratllats, estriats, piconats, etc. 
 
 . Vidre armat: És el que té a l'interior de la seva massa una malla metàl•lica, per a mantenir 
lligats els trossos en cas de trencament. 
 
 . Vidre opalí: És un vidres translúcid de color blanquinós. 
 
 . Pavès: Són peces de vidre amotllades, amb cambra d'aire, o no, i de diferents mesures i 
color, que es col•loquen com a fàbrica de blocs armats, mitjançant un conjunt de varetes horitzontals 
i verticals, amorterant o massillant les seves juntes. 
 
 
 
 

- Col•locacions: 
 
Els vidres es col•locaran als elements de portam o entre mainells o bastigis, per mitjà de verguerons, 
juntes de cautxú, neoprè, silicona, o mitjançant juntes de zenc o massilla, de tal manera que no 
puguin estar sotmesos als esforços de contraccions o dilatacions del propi vidre, o als de deformació 
del bastigi que l'emmarca. Caldrà evitar els contactes de vidre-vidre o vidre-metall. 
 
Amidament i abonament. 
 
Els diferents tipus de vidre que es defineixen al Projecte es mesuraran per metres quadrats (m2), 
incloent el preu tots els treballs, peces i materials necessaris per a llur col•locació, segons les 
indicacions dels Plànols i de la Direcció Facultativa de l'Obra. 
  
 CAPÍTOL  23 
 
 P I N T U R E S  I  E S T U C A T S 
 
 
Definició. 
 
Sota aquesta denominació s'agrupen tots aquells treballs de revestiment de superfícies, executats amb 
materials fluids, generalment acolorits i compostos per elements líquids i sòlids, dosificats per tal 
d'afavorir la conservació i per a que no es produeixi la disgregació dels materials emprats a la 
construcció, protegint-los contra els agents atmosfèrics i la intempèrie. 
 
Llurs funcions fonamentals són de protecció, decoració i funcionalitat. 
 
Els revestiments transparents s'anomenaran vernissos i els opacs pintures. 
 
Els tipus de pintures a emprar, a cada tipus d'element d'obra, vindran definits al Projecte, així com 
llurs colors, acabats i textures. 
 
Es presentaran mostres a la Direcció Facultativa abans de procedir al pintat de qualsevol element. 
 
Amidament i abonament. 
 
L'amidament de les partides de pintura serà per metres quadrats (m2) totalment executats, 
diferenciant els tipus de suports que figuren als Amidaments, i els tipus de pintura. 
 
Al preu s'inclourà la repercussió del cost de preparació, neteja, imprimació dels paraments, amb 
productes adequats a cada tipus de material i repassos, així com la bastida i els elements necessaris 
per a poder executar el treball. 
 
L'amidament de la pintura de les conduccions serà per metres lineals (ml), inclosa la part 
proporcional d'ancoratges i suport, totalment acabada. 
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CAPÍTOL  24 
 
 U R B A N I T Z A C I Ó 
 
 
Veure el Plec de Condicions específic per a obres d'urbanització. 
  
 CAPÍTOL  25 
 
 D I V E R S O S 
 
 
En els Projectes, obres i construccions, tant en fase d'execució com totalment realitzades, les 
inscripcions, les numeracions i les senyalitzacions, així com els cartells d'obra, hauran d'estar escrits 
en català. 
 
  
 
    DIRECCIÓ GENERAL D'ACTUACIONS CONCERTADES, 
    ARQUITECTURA I HABITATGE 
    INSTITUT CATALÀ DEL SÒL 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX D  
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ANNEX I 
 
 

INSTITUT CATALA DEL SOL 
C/ Córsega, 289 

BARCELONA 
  
                                                                                       Barcelona,     14 de juny de 2007 
 
 
 A/A  SR. ALBERT PEGUERA  
 
 

Amb referencia a l’obra de construcció de “58 HABITATGES, 6 LOCALS 
COMERCIALS, ZONA D’EQUIPAMENTS I 2 SOTERRANIS 
D’APARCAMENTSDELS BLOCS C1 I C2 DELS -HABITATGES DEL 
GOVERNADOR-  A BARCELONA”, adjunt entregem  claus i documentació que 
seguidament detallem: 

 
 
1 RELACIÓ SUBCONTRACTES I PROVEIDORS QUE HAN                                                                                                                                                                                                                                  
INTERVINGUT  A L’OBRA. 

 
  CLAUS 
    

1 SOBRE per cada Habitatge , que inclou: 
 

   * 4 claus porta accés de l’habitatge 
   * 1 clau porta entrada edifici 
   * 2 claus bústia. 
   * 1 clau estenedor comunitari 
   * Instruccions i garanties CUINA-FORN-CALENTADOR-EXTRACTOR 
 
   
  1 SOBRE COMUNITAT,  que inclou : 
 
   * 1 clau entrada edifici 

* 1 clau comptadors gas. 
   * 1 clau comptadors de llum. 
   * 1 clau comptadors telecomunicacions. 
   * 1 clau comptadors d’aigua. 
   * 1 claus accés a coberta. 
   * 2 claus bústia comunitat. 
   * 2 claus bustia devolucions 
 

Ascensor:  
    * 1 clau emergencia obertura portes ascensor. 

   
 

1 SOBRE COMUNITAT APARCAMENT, que inclou 
 
   * 1 clau quadre comandament 
   * 1 clau portada acces vehicles (porta dreta).  

* 1 clau portada acces vehicles (porta esquerra). 
   * 1 clau porta acces vianants (acces C1). 

* 1 clau porta acces vianants (acces C2). 
   * 1 clau ascensor aparcament. 
   * 1 comandament a distancia 
 

1 SOBRE  APARCAMENT, que inclou 
 

* 1 clau portada acces vehicles (porta dreta).  
* 1 clau portada acces vehicles (porta esquerra). 

   * 1 clau porta acces vianants (acces C1). 
* 1 clau porta acces vianants (acces C2). 

   * 1 clau ascensor aparcament. 
   * 1 comandament a distancia 
 
 
 

DOCUMENTACIO: 
   Porter Electronic . Informació 
   CARTA GARANTIA DE LA EMPRESA INSTAL.LADORA 
                                       Del Porter electrónic i amplificadors TV. 
 
  1 SOBRE LOCAL, que inclou 
 
   * 1 clau entrada vestíbul.(per accedir a busties) 
   * 1 clau entrada local. 

* 2 claus busties local. 
 
 

  
 
 
              Atentament, 
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ANNEX L 
 

 
 
 
 

PLA DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL 
 
 
 
 
  OBRA :       CONSTRUCCIÓ DE DOS EDIFICIS PLURIFAM ILIARS AÏLLATS DE 
                      58 HABITATGES, 6 LOCALS COMER CIALS, 1 LOCAL 
                      D’EQUIPAMENT I 2 SOTERRANIS D ’APARCAMENT 
  
EMPLAÇAMENT :  Carrer Almansa al barri del Governad or, Bloc C1-C2                                     
districte 08 de Nou Barris. Barcelona. 
 
ARQUITECTE : D. Ferran Huerta Serra. 
PROMOTOR :         INSTITUT CATALÀ DEL SÒL 
GENERALITAT DE CATALUNYA 
                                   
DESEMBRE DE 2004. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLA DE SEGURETAT I SALUT LABORAL DE L’OBRA: 
 
CONSTRUCCIÓ DE DOS EDIFICIS PLURIFAMILIARS AÏLLATS DE 58 HABITATGES, 6 
LOCALS COMERCIALS, 1 LOCAL  D’EQUIPAMENT I 2 SOTERRANIS D’APARCAMENT 
AL BARRI DEL GOVERNADOR A BARCELONA 
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1.-INTRODUCCIÓ 

 
1.1.- OBJECTE DEL PLA 
 
El present Pla de Seguretat i Salut Laboral, té per objecte eliminar o minimitzar els 
possibles riscos que puguin aparèixer al projecte de CONSTRUCCIÓ DE 2 EDIFICIS 
PLURIFAMILIARS AÏLLATS DE 58 HABITATGES, 6 LOCALS COMERCIALS, 1 LOCAL 
D’EQUIPAMENT I 2 SOTERRANIS D’APARCAMENT, amb els esquemes organitzatius, 
procediments i sistemes d’excecució propis de l’empresa i el seu desenvolupament 
contempla la part dels treballs encomanats directament a aquesta. Conté la Valoració Inicial 
de Riscos de les principals activitats de l’obra, d’acord amb l'establert en la llei 31/95 de 
Prevenció de Riscos Laborals.  
 
La seva implantació i seguiment  recaurà sobre els Tècnics responsables de l´obra, sota el 
seguiment i control de la direcció facultativa, d´acord amb el RD 1627/1997 del 24 
d´Octubre, pel qual es fa obligatòria la inclusió dels Estudis i Plans de Seguretat als 
Projectes d’Edificació i Obres Públiques. 
 
1.2.- CAMP D’APLICACIÓ 
 
La vigència del Pla s’inicia desde la data que es produeixi l’aprovació del pre-sent Pla, pel 
Coordinador de Seguretat de l´obra, designat aquest per la Promotora de l’obra. 
La seva aplicació serà vinculant per tot el personal propi de l´obra i el personal depenent 
d´altres empreses subcontractades directament per l'Empresa principal o pel client, per 
realitzar els seus treballs en l´interior del recinte de l´obra, amb independència de les 
condicions contractuals que regulin la seva intervenció en aquesta obra. 
 
 
1.3.- VARIACIONS DEL PLA 
 
El Pla podrà ser modificat en funció del procés d´execució de l´obra i de les possibles 
incidències que puguin aparèixer, prèvia aprovació expressa del Coordina-dor de 
Seguretat, transmeten la mateixa informació als representants dels treballadors en el centre 
de treball, els quals podran presentar de forma escrita i raonada, possi-bles suggeriments i 
alternatives. 
 
Les modificacions aprovades s’inclouran en una revisió del Pla, a la qual es donarà la 
difusió necessària, sent desde aquell moment, norma d’obligat compliment per tots els 
treballadors de l’obra. 
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2.-MEMÒRIA INFORMATIVA. 
 
2.1.-ANTECEDENTS: 
Actualment a on s’ha de construir els habitatges hi ha un solar de forma trapezoidal que 
presenta als costats paral.lels amb dimensions de 44,34 m i 56,83 m, i una fondària, 
agafada des de el carrer Gongora de 35,45 m, i una superficie de 1.794,17 m2. 
 
2.2.-DADES GENERALS DE L´OBRA. 
 
Denominació: 
L’obra té per finalitat la construcció de dos edificis destinat a vivendes, locals comercials, 
local d’equipaments i soterranis d’aparcament. Es preveu la cons-trucció de 58 habitatges, 
6 locals comercials, 1 local d’equipaments i 2 soter-ranis d’aparcament. 
Emplaçament: 
Aquests habitatges estan situats al carrer Almansa al barri del Governador, bloc C1 – C2, 
districte 08 de Nou Barris al Barcelonés. 
Promotor: 
El promotor de l’obra és INCASOL (Institut Català del Sòl). Direcció General d’Arquitectura i 
Habitatge. 
 Autor del Projecte: 
L’autor del projecte és D. Ferran Huerta Serra, Arquitecte. 
Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut: 
L’autor de l’Estudi es l’Arquitecte Tècnic Vicent Angel Tomas Acosta. 
 
 
Organigrama de l´obra: 
 Julián Gómez.................................................……. Cap de l´Obra. 
Francisco Montalban..................................... Encarregat d´Obra. 
  Gemma Inglés........................................................ Administratiu. 
 
Termini de l´obra: 
Es preveu que el temps d´execució de l´obra sigui de 18 mesos. 

 
Pressupost per Seguretat i higiene: 
El pressupost de la partida corresponent a Seguretat i Salut és de vuitanta-cinc mil cent 
quaranta-vuit euros amb vint-i-dos cèntims.  ( 85.148,22 €). 
 
2.3.- DESCRIPCIÓ DE L´OBRA. 
 
2.3.1.-Dades generals. 
 
L’obra té per finalitat la construcció de dos edificis destinat a vivendes, locals comercials, 
local d’equipaments i soterranis d’aparcament. Es preveu la cons-trucció de 58 habitatges, 
6 locals comercials, 1 local d’equipaments i 2 soter-ranis d’aparcament. 
Els vials d’accés són pavimentats amb panot. Es pot accedir pel frontal de la parcel.la pels 
dos laterals, o per la zona posterior a través d’un vial sense pa-vimentar. La zona on 
s’emplaça la nova construcció és continuació de la nova alineació i és ampliació de les 
vivendes existents, les quals formen tot un conjunt de nova implantació al anomenat barri 
del Governador i correspon al programa de remodelació de barris. 
 
 
2.3.2.-Activitats a realitzar 
 Moviment de terres 
 Fonaments 
 Estructura 
 Coberta 
 Tancaments 
 Instal•lacions 
 Particions interiors 
 Pintures 
 Alicatats 
 Paviments 
 
2.4.- SISTEMES O ELEMENTS DE SEGURETAT INHERENT O INCORPORATS AL 
SISTEMA CONSTRUCTIU- TREBALLS AMB RISCOS ESPECIALS. 
 
En els treballs de paleta, tancaments i revestiments exteriors, deuran estudiar-se i preveure 
els soports i ancoratges pels andamis i els sistemes de protecció de la coberta. 
 
 
2.5.-VEHICLES, MÀQUINES I MITJANS AUXILIARS. 
 
1)- En estructures i obres de fàbrica 
 Vehicles i maquines: 
        camió-cuba de formigó 
        Camió bomba de formigó 
        Serres circulars elèctriques 
        Elevador elèctric 
 Mitjans auxiliars: 
Encofrats 
        Escala d´estructura tubular        
        Escales manuals 
        Andamis i plataformes de treball 
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        Bigues horitzontals metàl•liques 
        Cubilot de formigó. 
 
2)-Ram de paleta. 
� Vehicles i maquines: 
Camions 
         Serra de tall ceràmic 
         Pistola de fixació 
� Mitjans auxiliars: 
Transportadors de paletes 
Escales manuals 
Andamis i plataformes de treball 
Contenidors de càrregues 
 
 
3)- Instal•lacions i acabats generals 
� Vehicles i maquines: 
Radials portàtils 
Grups de soldar 
� Mitjans auxiliars: 
Andamis i plataformes de treball 
Escales manuals  
Banquetes 
 
4)- En totes les fases de l´obra 
� Vehicles i maquinaria: 
Grua mòbil 
Camio carrega contenidors 
� Mitjans auxiliars: 
Quadres elèctrics 
Per l´ús i utilització dels vehicles, màquines i mitjans auxiliars s´haurà d´acredità el permís 
adient per fer-ho. Abans de l´inici de l´obra es farà signar als operaris qualificats el full 
d´autorització, a traves del qual podran utilitzar les maquines indicades. 
 
 
 
2.6.- MITJANS HUMANS. 
 
Les activitats amb personal contractat son: 
� Contrata de moviment de terres 
� Contrata d'estructura 
� Contrata del ram de paleta 
� Contrata de paviments 
� Contrata d´alicatat 
� Contrata de pintura 
� Contrata d´instal•lacions 
� Contrata de serralleria 
 
Les persones que intervindran de forma mes continuada a l´obra son: 
� 1 cap d´obra 
� 1 ajudant d´obra 

� 1 encarregat 
� 73 operaris com a màxim i una mitja de 50 operaris. 
Totes les persones han de rebre i han de posseir informació detallada de les operacions a 
realitzar, utilització correcta de les màquines, mitjans auxiliars i els riscos que impliquen i 
utilització correcta de la protecció col•lectiva.  
El personal subcontractat haurà d’haver rebut per part de la seva empresa la formació 
corresponent en Prevenció dels Riscos Laborals, tal i com marca la llei 31/1995 Prevenció 
dels Riscos Laborals en les Obres de Construcció. Tot el personal de Construcciones 
Solius, S.A. ha rebut la formació necessària en aquest aspecte. 
 
 
3. - ORGANITZACIÓ DE LA SEGURETAT A L'OBRA. 
 
3.1. PREVENCIÓ DELS RISCS. Pàgina  14 
 
3.2. HIGIENE I BENESTAR DEL PERSONAL. Pàgina 18 
 
3.3. PLA DE CIRCULACIÓ DE L'OBRA. Pàgina 19 
 
3.4.  ELS MITJANS DE PROTECCIÓ Pàgina 20 
 
3.5.  ELS SERVEIS DE PREVENCIÓ Pàgina 27 
  
 
3.1. PREVENCIÓ DELS RISCS PROFESSIONALS. 
a) Proteccions individuals. 
 
- Protecció del cap 
� Cascs per a totes les persones que hi participen a l'obra, inclosos els            visitants. 
� Ulleres contra impactes. 
� Màscara antipols. 
� Pantalla de protecció contra partícules. 
� Filtres per a màscares. 
� Protectors auditius. 
 
- Protecció de cos 
� Cinturons de seguretat adaptats als riscs específics de cada treball. 
� Cinturó antivibratori. 
� Granotes o bussos: tenint en compte les reposicions al llarg de l'obra, segons el Conveni 
Col.lectiu provincial. 
� Tratges d'aigua: enmagatzematge a l'obra 
� Mandil de cuir. 
 
- Proteccions d'extremitats superiors 
� Guants de goma fins per a manobres i operaris que treballin al formigonat. 
� Guants de cuir antitall per al maneig de materials i objectes. 
� Guants dielèctrics per a utilitzar en baixa tensió. 
� Equip soldador. 
 
- Proteccions d'extremitats inferiors 
� Botes d'aigua, d'acord amb MT-27. 
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� Botes de seguretat classe III. 
 
b) Proteccions col.lectives 
 
- Senyalització general 
� Senyals de STOP a les sortides de vehicles. 
� Obligatori l'ús del casc, cinturó de seguretat, ulleres, màscara antipols, protectors 
auditius, botes i guants. 
� Risc elèctric, caiguda d'objectes, caiguda a diferent nivell, maquinària pesada en 
moviment, càrregues suspeses, incendi i explosions. 
� Prohibit el pas a tota persona aliena a l'obra, prohibit encendre foc, prohibit fumar i 
prohibit aparcar. 
 � Senyal informativa de localització de farmaciola i d'extintor. Cinta de balis-sament. 
 
 
- Senyalització 
Es col.locaran a l'obra convenientment situats els cartells i senyals d'advertèn-cia, 
prohibició i obligació que fan referència als riscs existents a l'obra. 
Així mateix es senyalitzaran mitjançant un cordó de balissament reflectant, tan-ques de 
cons, etc., els llocs i zones on l'estància o el pas siguin perillosos. 
  
 
Tipus de senyal 
Prohibit el pas 
Obligació casc seguretat 
Obligació botes seguretat 
Obligació cinturó seguretat 
 
Obligació ulleres i màscara 
Precaució càrregues suspeses 
STOPS 
Senyalització vial de l’obra i de limitació de velocitat segons RD 1403/86. 
  
 
Situació 
Entrada principal 
Entrada obra 
Entrada obra  
Peu de grues i treballs 
d'alçada 
Serra disc i formigonats 
Zona influència grua 
Entrades i sortides d’obra 
En tota l'obra, les que 
siguin necessàries  
  
c) Danys a tercers. 
Es senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç de la zona d'obres amb el carrer, i 
s'adoptaran les mesures de seguretat que cada cas requereixi, senyalitzant els accessos 
naturals a l’obra i prohibint el pas a tota persona aliena (col.locant una tanca i  les 
indicacions  necessàries). 

Es tindrà en compte, principalment: 
 -    La circulació de la maquinària i vehicles prop de l’obra. 
- La interferència de feines i operacions. 
- Les operacions de càrrega i descàrrega. 
 
 
3.2. HIGIENE I BENESTAR DEL PERSONAL 
 
a) Instal.lacions d'Higiene i Benestar. 
S’han previst com a instal•lacions provisionals d’obra la col.locació de barra-ques amb 
funció de sanitaris, lavabos i dutxes amb aigua calenta sanitària.  
La instal.lació d'escomesa d'aigua es connectarà a la xarxa de servei urbà cor-responent i 
l'evaquació d'aigües s'efectuarà mitjançant els corresponents conductes a la xarxa de 
clavegueram del servei urbà. 
Per els serveis de neteja de les instal.lacions higièniques de l’obra se’n responsabilitzarà 
una persona que alternarà aquesta tasca amb la seva pròpia feina de construcció. 
 
 
b) Primers auxilis i medecina preventiva 
Per atendre els primers auxilis en cas d’accident, existirà una farmaciola d’urgències 
situada a la caseta d’obra i que es revisarà mensualment fent-se d’inmediat la reposició del 
material consumit. Com a centre mèdic proper a l’obra i de possible utilització s’indica:  
• Hospital de Sant Pau 
c/ Sant Antoni Maria Claret, 167             Tel.: 93 291 90 00 
• Centre d’Atenció Primària CAP Chafarinas 
              Tel.: 93 354 21 99 
• Ajuntament de Nou Barris 
 c/ Pi i Molist, 133                  Tel.: 010 
 
Altres telefons d’utilitat per l’obra seran els seguents: 
• Emergència Tel. 112 
• Bombers  Tel. 080 
• Mossos d’Escuadra  Tel. 088 
• Protecció Civil  Tel. 93 520 90 00 
 
 
3.3. PLA DE CIRCULACIÓ DE L’OBRA 
 
a) Personal, maquinària i materials. 
La circulació del personal i els vehicles per l’interior de l’obra serà ordenada i controlada per 
l’encarregat de l’obra. 
En principi, els vehicles només podran accedir a les zones previstes com a jardí o plaça per 
a descarregar el material que en subministrin. 
Es tindrà en compte principalment: 
- La circulació horizontal i vertical del personal de l'obra. 
-La protecció contra caigudes de materials a l'obra mitjançant marquesines, voladius i 
passadissos coberts, o xarxes col.locades als perímetres dels forjats. 
-La no interferència entre els treballs i operacions que es produeixin simultàniament. 
- El correcte emmagatzematge, arreplec i subministrament dels materials. 
- El moviment de càrregues que en faci la grua. 
b) Accés al recinte d’obres. 
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El contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tant sols les per-sones 
autoritzades i amb les proteccions personals que són obligades puguin accedir a l'obra. 
L'accés estarà tancat i senyalitzat convenientment, advertint la prohibició d’entrar a tota 
persona aliena a l'obra. 
Per a l’arribada dels camions i altres màquines al recinte d’obra caldrà seguir la ruta 
traçada al plànol d’implantació d’obra i que permet travessar els carrerons del casc antic 
sense entrebancs pels vehicles. 
  
 
3.4. ELS MITJANS DE PROTECCIÓ 
 
a) Condicions dels mitjans de protecció. 
Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col.ectiva (SPC) tindran 
fixat un període de vida útil. 
Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d'una 
determinada peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o 
de la data de lliurament. 
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les ad-meses pel 
fabricant, seran reposades immediatament. 
L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix. 
 
b) Equips de Protecció Individual (EPI). 
Tots els equips de protecció individual (EPI) s’ajustaran a les Normes relatives a la 
Directiva 89/686/CEE segons RD 1407/92 de 20 de novembre (BOE de 28 de desembre de 
1992) i Resolució del M.I.E. de 25 d’abril de 1996 (BOE de 28 de maig de 1996). 
Es descriu seguidament la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i 
amb més freqüència en la construcció: 
 
ROBA DE TREBALL: 
Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferible-ment del tipus 
granota, facilitada per l'empresa en les condicions fixades en el Conveni Col.lectiu 
Provincial. 
La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals 
(bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar. 
En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se'ls 
entregarà roba impermeable. 
 
CASC: 
El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció i ha d'estar homologat 
d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1 (Resolució de la DG de Treball de 14-12-
74, BOE núm. 312 de 30-12-74). 
Les característiques principals són: que no ha d'ultrapassar els 450 g. de pes i que es pot 
fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals a 1.000 V (classe N). 
Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, enca-ra que no 
hagin estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous. Només els podran 
utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviïn les peces interiors en contacte amb 
el cap. 
 
CALÇAT DE SEGURETAT: 
Atès que els treballadors de la construcció estan sotmesos a riscs d'accidents mecànics, i 
que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, és obligat l'ús de calçat de 

seguretat (botes) homologat d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-5 (Resolució 
de la DG de Treball de 31-01-80, BOE núm. 37 de 12-02-80). 
Les característiques principals són: que no ha d'ultrapassar els 800 g. i que han de tenir 
puntera reforçada (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció plantar). 
Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, 
les botes han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG de 
Treball de 03-12-81, BOE núm. 305 de 22-12-81, classe E. 
 
GUANTS: 
Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, talls, esgar-rapades, 
picadures, etc.), cal fer servir guants; que poden ser de diferents materials, com : - 
cotó o punt: feines lleugeres 
  - cuir:   manipulació en general 
  - làtex rugós: manipulació de peces que tallin 
  - lona:   manipulació de fustes 
Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la Norma 
tècnica reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06-05-77, BOE núm. 158 
de 04-07-77. 
Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants 
homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball de 
28-07-75, BOE núm. 211 de 02-11-75. 
 
PROTECTORS AUDITIUS: 
Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de so-roll superior 
als 80 dBA, és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús individual i 
homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-2 (Resolució de la DG de 
Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de 01-09-75). 
 
PROTECTORS DE LA VISTA: 
Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades  
de líquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres 
de seguretat i/o pantalles. 
Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d'estar homologats d'acord amb la 
Norma tècnica reglamentària MT-16 (Resolució de la DG de Treball de 14-06-78, BOE 
núm. 196 de 17-08-78) i MT-17 (Resolució de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-09-
78). 
 
CINTURONS DE SEGURETAT: 
Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes és preceptiu l'ús de cinturons de 
seguretat homologats (classe A: cinturons de subjecció) segons la Norma tècnica 
reglamentària MT-13, Resolució de la DG de Treball de 08-06-77, BOE núm. 210 de 02-09-
77. 
S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi de desplaçar o quan els seus desplaçaments 
siguin limitats. L'element amarrador ha d'estar sempre tibant per impedir la caiguda lliure.  
c) Sistemes de Protecció Col.lectiva (SPC). 
Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col.lectiu, que tenen com a funció 
principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir. 
 
CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT (ANCORATGES): 
Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser sot-mesos 
d'acord amb la seva funció protectora. 
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ESCALES DE MÀ: 
Tindran una amplada mínima de 50 cm. i hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants. 
No es faran servir simultàniament per dues persones. La longitud màxima permesa és de 5 
metres i depassarà en 1 metre el punt superior de desembarcament. Tindran un ancoratge 
perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar moviments. Tant la pujada 
com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a l'escala. Si és de fusta, els 
graons seran obligatòriament encadellats. 
 
TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ: 
Tindran com a mínim 1,10 cm d'alçària, i seran construïdes a base de tubs i/o xarxes 
metàl.lics. La tanca ha de ser estable i no s'ha de poder moure ni tombar. En cas necessari 
es senyalitzaran o il.luminaran per evitar riscs produïts per la circulació interna o externa de 
l’obra. 
 
BARANES: 
Les baranes envoltaran els forats verticals i perímetres de voladius amb perill de caigudes 
de més de 2 metres d’alçada. 
Hauran de tenir la resistència suficient per garantir la retenció de persones o objectes, i una 
alçària mínima de protecció de 90 cm, amb llistó superior, llistó intermig i entornpeu. 
 
PLATAFORMES DE DESCÀRREGA: 
Hauran de ser uns elements metàl.lics amb baranes laterals fixes i punts per lligar els 
cinturons anticaiguda del personal. 
Cal que la plataforma i tots els elements d’ancoratge i recolzament estiguin cal-culats per 
resistir el pes de la càrrega màxima que pot transportar la grua que s’instal.li a l’obra. 
 
XARXES: 
Aquest sistema s’utilitza principalment pel cobriment de forats i obertures, pro-tecció de 
treballs a cobertes i teulats, estructures, desencofrats..., evitant els efectes negatius de la 
caiguda de persones o objectes. 
Les xarxes de recollida (protecció) estan construïdes per fibres naturals o sintè-tiques 
(polietilè, niló, etc.) formant una malla definida segons la norma UNE 81-650-80 i, per la 
seva utilització en obra, se’ls hi exigirà el certificat AENOR del fabricant. 
Es col.locaran penjades d’unes forques metàl.liques (cada 5 m.) a una alçada mínima 
respecte al sòl és de 2 m. L’alçada màxima admissible de caiguda és de 6 metres. 
  
BASTIDES PENJADES: 
El sistema de col.locar contrapesos no es permetrà sense l’aprovació expressa del 
Coordinador de Seguretat i Salut. Els colls es realitzaran amb sistemes metàl.lics 
estàndard, bigues d’acer IPN 160 ó dobles taulons de 22x7 cm. col.locats de cantell i 
solidaris. La plataforma de treball serà d’un mínim de 60 cm. d’ample i un màxim de 8 m. de 
llarg, tenint una barana rígida perimetral de 1 m. d’alçada. 
Abans de la primera utilització caldrà fer una prova de càrrega consistent en col.locar la 
bastida a 10 cm d’alçada i col.locar-li a sobre el 120% de la seva càrrega màxima (=300 
Kg/m) durant 24 hores. 
Cada corda de penjat de la bastida tindrà una corda annexa per seguretat en cas de 
trencament. 
Les plataformes sempre es mantindran en posició horitzontal, inclòs en les ma-niobres de 
pujada o baixada i es lligaran durant les fases de treball per evitar movi-ments horitzontals i 
per mantenir-les a 15 - 30 cm. de separació respecte el parament de l’edifici. 

 
BASTIDES METÀL.LIQUES: 
Aquestes plataformes de treball (mín. 60 cm. d’ample) tindran recolzaments sò-lids, 
resistents i convenientment ancorats per evitar els volcaments. A partir de 2 metres 
d’alçada caldrà l’ús de baranes en tots els nivells de treball. 
Els mòduls que formen la bastida seran arriotrats per evitar deformacions i es muntaran i 
desmuntaran per operaris equipats amb cinturons de seguretat. Caldrà donar accés per 
diferents punts de la bastida. 
Es col.locaran xarxes quan existeixi el perill de projecció de partícules. 
Es protegiran i senyalitzaran contra el contacte amb vehicles. 
 
TUBS PER EVACUACIÓ DE RUNES: 
La instal.lació d’embocadures als forats de façana o patis interiors, no impedirà la 
col.locació d’un sòcol que garanteixi la impossibilitat de caiguda lliure de materials. 
Aquestes embocadures hauran d’estar protegides amb una tapa. 
Els diferents trams del tub hauran d’anar lligats entre sí amb certa llibertat de moviment i 
caldrà fixar-los al parament de l’edifici garantint que no es puguin desprendre del conjunt. 
Quan la runa provoqui un notable volum de pols, caldrà regar-la sense que això pugui 
provocar obturacions durant la baixada i es col.locarà una xarxa o tendal en el lloc de 
recepció. 
 
MARQUESINES DE PROTECCIÓ: 
Es col.locaran marquesines de protecció quan un elevat risc de caiguda d’objectes sobre 
les persones i un trànsit intens ho aconsellin. Aquestes marquesines tindran la resistència 
necessària per esmorteir la caiguda d’un objecte i en disposaran d’una visera elevada per 
tal d’evitar que amb el rebot caigui l’objecte fora de la marquesina. 
Quan s’utilitzi un passadís per fora d la tanca d’obra i hi circulin vianants, es senyalitzarà i 
il.luminarà a la nit. 
 
PANTALLES DE PROTECCIÓ EN TREBALLS INTERIORS: 
Amb la finalitat d’evitar caigudes de guixaires per les finestres i accidents sem-blants 
d’altres treballadors en llocs propers als forats de façana i/o sobre plataformes elevades, es 
bloquejaran els esmentats forats amb elements metàl.lics o de fusta deixant forats que no 
permetin el pas d’una persona i que siguin perfectament estables i resisteixin empentes 
laterals de 150 kg/m2. 
 
 
3.5. ELS SERVEIS DE PREVENCIÓ 
 
a) Servei tècnic de Seguretat i Salut. 
Construccions Solius disposa d’un assesorament tècnic propi en Seguretat i Salut, d'acord 
amb el Reial decret 39/1997 sobre serveis de prevenció. 
Tot el personal sigui de l’empresa a o subcontractat  seran coneixedors d’aquest plà de 
seguretat, i serà la figura del Tècnic de Seguretat qui serà l’encarregada de que aquell es 
compleixi. 
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L’organigrama de la Seguretat a l’obra seria aquest: 
 
b) Servei mèdic. 
Construccions Solius disposa de la Mútua FRATERNIDAD Muprespa com a Servei mèdic 
per als treballadors de l’empresa, amb domicili a la Plaça Tetuan, 36-41 de Barcelona, i 
telèfon 933.440.200 
Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà de 
passar el reconeixement mèdic pre-laboral obligatori. 
Són també obligades pel Reial decret 39/1997 les revisions mèdiques anuals dels 
treballadors ja contractats. 
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4.1. MOVIMENTS DE TERRES 
 
Normes de Seguretat 
1.- Es disposaran les escales que siguin necessàries per a l’ascens i descens, que 
compliran les normes corresponents. En cap cas no s'utilitzaran, per pujar i baixar els 
encofrats, entibacions, etc. 
2.- Es planificarà i senyalitzarà la circulació de vehicles a la zona, procurant que es trobin 
allunyats dels límits de l'excavació. 
3.- No es col.locaran als límits, materials o eines que puguin caure sobre les persones que 
estiguin treballant a la rasa. Les terres procedents de l'excavació es situaran, com a norma 
general, a partir d'una distància igual a la meitat de la seva profunditat. Si això no és 
possible, s'han de prendre mesures necessàries per evitar que caiguin a la rasa i, a més, 
cal tenir en compte la corresponent sobrecàrrega a efectes d'estabilitat de talús o càlcul 
d'entibació. 
4.- Si s'utilitzen màquines, es situaran com a mínim a 1 m. del límit d'excavació. Si una 
màquina es troba excavant una paret, previament s'hauran de regular les cotes de  treball 
de manera que pugui arribar com a mínim a 1 m. per sota del límit superior i sempre que 
aquest s'hagi netejat i explanat. 
 
  
4.2. FONAMENTS I MURS 
 
La fonamentació s’executarà excavada directament al terreny i es formigonarà 
previsiblement en una sola fase. Els murs s’executaran seguint els trams perimetrals de la 

fonamentació i encofrant-los a les dues cares (L’excavació mantindrà un marge mínim d’un 
metre d’ample per poder-hi treballar). 
 
Normes de Seguretat 
1.- Les zones de treball estaran netes i ordenades; posant especial atenció a les puntes 
d’acer dels encofrats. 
2.- Quan es realitzin treballs simultanis a nivells superposats, es protegirà als treballadors 
dels nivells inferiors amb xarxes, o proteccions equivalents. 
3.- Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o faci vent de velocitat superior a 50 km/h, 
en aquest últim cas es retiraran els materials i eines que puguin caure. 
4.- Els operaris encarregats del muntatge o maneig d'armadures aniran proveïts de guants i 
calçat de seguretat, davantal, cinturó i portaeines. 
5.- Els operaris que maneguin el formigó portaran guants i botes per protegir la pell del 
contacte amb el formigó. 
6.- Les armadures es penjaran per al seu transport mitjançant corrioles ben en-llaçades i 
proveïdes de ganxos amb passadors de seguretat. 
7.- A les formigoneres i vibradors es disposarà d'escomesa amb interruptor di-ferencial 
segons el R.E.B.T. i per a la seva posta a terra es consultarà la NTE-IEP "Instal.lacions 
d'Electricitat. Posta a terra". Quan s'utilitzin vibradors elèctrics, seran de doble aïllament. 
 
  
4.3. ESTRUCTURA DE FORMIGÓ 
 
En el procés constructiu de l’estructura de formigó cal diferenciar les activitats d’encofrat, 
ferrallat i formigonat pel que fa als riscos laborals que es presenten. 
A l’obra cal replantejar correctament cada planta i tenir en compte que en tot moment es 
tracta de feines en alçada amb grans riscos de caiguda a diferent nivell (usualment amb 
greus conseqüències). 
 
Normes de Seguretat 
A) Activitats d’encofrat 
1.  Les zones de treball estaran netes i ordenades. Es prendrà especial atenció amb els 
claus de les fustes durant el desencofrat. 
2.- Tots els elements d’encofrat i d’unió de les diferents peces tindran la rigide-sa i 
resistència suficient per a resistir sense deformacions les càrregues i accions produïdes pel 
formigonat i compactat del formigó. 
3.- Les bastides i escales de mà que calgui utilitzar seguiran totes les normes 
reglamentàries de fabricació i d’ús en obra. 
4.- Durant l’encofrat caldrà tenir en compte la posterior operació de desenco-frat, per la qual 
cosa els elements s’utilitzaran de forma que la seva retirada sigui el més senzilla possible. 
5.- No es desencofrarà mai cap peça sense haver passat els dies necessaris per garantir 
l’estabilitat del formigó. En cas necessari, un cop desencofrat es poden deixar alguns 
puntals convenientment repartits. 
6.- És convenient que el desencofrat el realitzin els mateixos operaris que van encofrar 
aquella peça. 
7.- A cada planta formigonada sobre la qual s’ha de continuar amb l’estructura, es 
col.locarà en tot el seu perímetre i forats interiors una barana rígida de 90 cm d’alçada amb 
entornpeu i passamà intermig. 
8.- Per a protegir els operaris en el seu treball i per a prevenir la caiguda de materials a fora 
de l’obra, convé col.locar xarxes a tot el perímetre de l’edifici o considerar un altre sistema 
de protecció col.lectiva que les substitueixi. 
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9.- Caldrà fer un esglaonat provisional a les lloses de les escales un cop des-encofrades. 
 
B) Activitats de ferrallat 
1.  Les zones de treball estaran netes i ordenades. 
2.- L’acopi del material sobre els encofrats es farà de forma repartida per evitar les 
sobrecàrregues. 
3.- Les bastides i escales de mà que calgui utilitzar seguiran totes les normes 
reglamentàries de fabricació i d’ús en obra. 
4.- Els operaris no treparan per la ferralla sinó que faran servir els mitjans auxi-liars 
necessaris. 
5.- A les armadures no es col.locaran cables ni focus d’enllumenat. 
6.- El personal farà ús de les proteccions personals necessàries i vetllarà cons-tantment pel 
bon estat aparent i l’estabilitat dels encofrats. 
 
C) Activitats de formigonat 
1.  Les zones de treball estaran netes i ordenades. 
2.- S’inspeccionarà l’estat dels encofrats i els puntals abans d’iniciar el formigonat de cada 
peça. 
3.- Els vibradors estaran alimentats amb tensió elèctrica inferior a 50 v i prote-gits amb 
presa de terra i interruptor diferencial. 
4.- Per al formigonat de pilars s’utilitzarà una torreta de base quadrada o rec-tangular amb 
barana i entornpeu. La torreta podrà tenir rodes per al seu desplaçament i caldrà fixar-hi 
sòlidament una escala per poder-hi pujar. 
5.- La capacitat del cubilot estarà d’acord amb la capacitat de la grua. 
6.- Es prohibeix estar sota qualsevol càrrega suspesa per la grua. 
7.- Els operaris utilitzaran botes, guants i ulleres per a evitar causticacions i es-quitxades a 
la pell i els ulls. 
8.- Quan hi hagi risc de caiguda d’alçada superior a 2 metres, caldrà que els operaris es 
lliguin amb cinturó de seguretat a qualsevol part sòlida de l’obra. 
  
 
4.4. RAM DE PALETA 
 
Tots els tancaments i parets divisòries es realitzaran amb ajut de bastides mun-tades sobre 
els sostres. A mida que van creixent els tancaments de façana es col.locaran els dintells i el 
premarcs de les fusteries, suportant-los amb puntals. 
Normes de Seguretat 
1.  Les zones de treball estaran netes i ordenades. 
2.- El personal té l’obligació de fer servir l’equip de protecció individual. 
3.  Es disposarà de bastides amplies (amplada mín. 60 cm), autoestables i pro-tegides amb 
baranes sempre que la seva alçada superi els 2,00 m. 
4.  S’evitarà sobrecarregar i obstaculitzar la bastida amb materials que no si-guin els 
estrictament necessaris per a l’execució del treball. 
5.- Abans d’iniciar el treball es revisaran les bastides i les baranes. 
6.- No es recolzaran les bastides als envans o pilastres recent fetes, o a qual-sevol altre 
element que no ofereixi garanties d’estabilitat. S’evitarà la construcció de parets lliures que 
puguin ser bolcades pel vent. 
7.  Mentre que els bastiments de les fusteries no estiguin definitivament col.locats, 
s’assegurarà la seva estabilitat en la posició desitjada. 

8.- El magatzematge de materials a les diferents plantes de forjats es realitzarà repartint les 
càrregues. El transport amb grua de les peces ceràmiques es realitzarà en palets complets 
o en gàbies metàl.liques. 
9.- A cada planta de treball es determinarà un lloc per apilar les runes i restes de materials, 
evitant l’acumulació excessiva. 
10.  Mai no es llençaran runes ni altres materials pels forats dels forjats. Sem-pre es faran 
servir baixants, canals o contenidors moguts per la grua. 
11.- Les vores dels forjats estaran protegides amb baranes que només es tre-uen en el 
moment d’iniciar la col.locació de peces de façana. 
12.  Els forats de façana o forjat hauran de protegir-se de manera que l’operari que hi 
treballa a prop d’ells no pugui patir una caiguda. 
13.- Si cal tallar material ceràmic amb serra circular, es minimitzarà la producció de pols, es 
protegirà l’operari i s’establirà un lloc adequat per fer-ho. 
14.  Els llocs de treball que no disposin de prou il.luminació natural, es dotaran dels punts 
de llum necessaris per a que hi hagi una intensitat lluminosa mitja de 100 lux, com a mínim. 
15.- En tot moment s’evitarà la realització simultània de treballs superposats en alçada. 
Quan es treballi sobre una bastida no es podrà treballar a sota i, si cal circular-hi, es 
col.locaran taulons o marquesines de protecció per evitar els danys per caiguda de 
material. 
16.- Un cop muntada la bastida penjant caldrà col.locar-la a uns 10 cm del terra i efectuar 
una prova de càrrega del doble de la seva capacitat. 
17.- Les politges de les bastides penjades es magatzemaran protegides de la intempèrie i 
mai no es repararà cap mena d’anomalia mentre estiguin muntades ni per personal no 
autoritzat. 
18.- Mai no es descarregarà material de la grua sobre una bastida, sempre es farà en 
planta o plataforma de descàrrega. 
  
 
4.5. COBERTES 
 
Un cop acabats els forjats corresponents a les cobertes es formaran els pen-dents amb la 
seva impermeabilització i aïllament tèrmic, prèvia instal.lació d'una barana de protecció 
provisional o de la previsió d’uns punts de subjecció per als cinturons anticaiguda dels 
operaris. Els treballs de col.locació de la impermeabilització i l'acabat de les terrasses es 
realitzaran amb la barana de protecció perfectament instal.lada.  
 
Normes de Seguretat 
1.- Quan hi hagi el risc de caiguda des de les cobertes, serà obligatori l’ús de cinturó de 
seguretat. 
2.- Es pararan els treballs en condicions de pluja, gelada, neu o vents superiors a 50 km/h. 
3.- La primera tasca sobre forjats inclinats serà la de protegir tot el perímetres i els forats 
amb baranes, xarxes o plataformes adients. També s’establiran els punts forts per ancorar 
els cinturons de seguretat del operaris. 
4.- Els materials s’acopiaran repartits per l’àrea de treball per tal d’evitar les so-
brecàrregues i es faran servir les falques necessàries per absorbir els pendents i crear 
plataformes horitzontals 
5.- Els materials transportats amb grua aniran en palets sencers i no es faran circular per 
sobre del personal. 
6.  Durant l’execució dels treballs d’impermeabilització, s’observaran les se-güents normes: 
   a) Existirà un lloc apropiat per al magatzematge dels productes utilitzats. Els recipients 
romandran tancats i allunyats de la calor. 



Seguiment d’obra dels blocs C1 i C2 dels “Habitatges del Governador” 

    b) Les bombones de butà es guardaran apart; sempre en lloc ventilat. 
    c) Els bufadors utilitzats estaran en perfecte estat. 
    d) Al lloc de magatzematge existirà extintor d’incendis. 
    e) Si es necessiten escales o bastides estaran en perfecte estat. 
    f) El personal serà especialitzat en aquesta classe de treball. 
7.  Al final de la jornada, quedarà tot ben recollit, i caldrà comprovar que els bu-fadors o les 
calderes d’escalfament, queden ben apagades. 
8.- Si es col.loquen peces aïllants de poliestiré, caldrà tenir en compte els ris-cos de que 
suposa el treball i magatzematge de materials molt lleugers i amb superfí-cies superiors a 1 
m2; atenent especialment a les condicions de vent. 
  
 
4.6. PAVIMENTS I ENRAJOLATS 
 
Normes de Seguretat 
1.  Les zones de treball estaran netes i ordenades. 
2.- Es revisaran totes les proteccions dels forats horitzontals. Les proteccions col.lectives 
retirades per necessitats de trasllat de material o de replantejos es tornaran a col.locar el 
més aviat possible. 
3.  A on no es disposi de prou il.luminació natural, es dotarà dels punts de llum necessaris 
per a que hi hagi una intensitat lluminosa mínima de 100 lux. 
4.  Mai no es llençaran runes ni altres materials pels forats dels forjats. Sempre es faran 
servir baixants, canals o contenidors moguts per la grua. 
5.- Si cal tallar material ceràmic amb serra circular, es minimitzarà la producció de pols, es 
protegirà l’operari i s’establirà un lloc adequat per fer-ho. 
6.- Per als treballs d’enrajolat de parets, es disposaran bastides sobre “borri-quetas” de 
manera que l’operari treballi per sobre de les espatlles. 
7.- En cas de treballar sobre bastides a prop de forats de façana, caldrà protegir aquests 
forats amb baranes o xarxes per evitar la caiguda de l’operari. 
  
 
4.7. REVESTIMENTS DE PARETS 
 
En aquesta unitat d’obra queden incloses les activitats d’enguixat o arrebossat amb morter 
dels paraments interiors de l’edifici i dels sostres, així com l’aplicació de morter monocapa 
en els paraments de façana.  
 
Normes de Seguretat 
1.  Les zones de treball estaran netes i ordenades. 
2.- Es revisaran totes les proteccions dels forats horitzontals. Les proteccions col.lectives 
retirades per necessitats de trasllat de material o de replantejos es tornaran a col.locar el 
més aviat possible. 
3.  A on no es disposi de prou il.luminació natural, es dotarà dels punts de llum necessaris 
per a que hi hagi una intensitat lluminosa mínima de 100 lux. 
4.  Mai no es llençaran runes ni altres materials pels forats dels forjats. Sempre es faran 
servir baixants, canals o contenidors moguts per la grua. 
5.- Els operaris utilitzaran roba adequada, guants i ulleres per a evitar caustica-cions i 
esquitxades a la pell i els ulls. 
6.- En cas de treballar sobre bastides a prop de forats de façana, caldrà protegir aquests 
forats amb baranes o xarxes per evitar la caiguda de l’operari. 

7.- Caldrà disposar de bastides suficients per a que l’operari realitzi el seu tre-ball per sobre 
de l’alçada de les espatlles. 
8.- Les bastides o plataformes de treball es mantindran sempre lliures de tot el que no sigui 
estrictament necessari per a les tasques d’arrebossar, enguixar,... 
9.- Quan es treballi sobre les bastides penjades cal tenir en compte: 
• Un cop muntada la bastida penjant caldrà col.locar-la a uns 10 cm del terra i efectuar una 
prova de càrrega del doble de la seva capacitat. 
• Les politges de les bastides penjades es magatzemaran protegides de la intempèrie i mai 
no es repararà cap mena d’anomalia mentre estiguin muntades ni per personal no 
autoritzat. 
• Mai no es descarregarà material de la grua sobre una bastida, sempre es farà en planta o 
plataforma de descàrrega. 
  
 
4.8. FUSTERIES 
 
Els bastiments, tant de fusta com d'alumini, s'emmagatzemaran a l'obra de for-ma 
ordenada a cada planta. Els vidres es portaran a l'obra per ser col.locats directa-ment i així 
evitar els riscos propis de la seva fragilitat. 
 
Normes de Seguretat 
1.  Les zones de treball estaran netes i ordenades. 
2.  Es disposarà de bastides amplies (amplada mín. 60 cm) i autoestables, que podran ser 
“sobre borriquetas”, de tipus tubular o cavallet telescòpic. 
3.- El personal utilitzarà en tot moment les proteccions individuals previstes per al seu ofici i 
pararà atenció en l’ús correcte de les eines de mà. 
4.- A cada planta de treball es determinarà un lloc per apilar ordenadament els bastiments, 
marcs o vidres, evitant l’acumulació excessiva. 
5.- Si cal retirar alguna protecció col.lectiva per col.locar una fusteria, es tornarà a instal.lar 
immediatament en acabar la feina. 
6.- Els treballadors no carregaran amb pesos superiors als 50 Kg per persona. Per a 
càrregues més grans caldrà utilitzar mitjans mecànics. 
7.- Els vidres es mantindran en posició vertical durant el transport, magatze-matge i 
col.locació. Es suspendran els treballs amb vents de més de 50 km/h o temperatures 
inferiors a 0 �C. 
8.- Sempre que sigui possible, els vidres es col.locaran des de l’interior de l’edifici. Quan 
calgui treballar des de l’exterior, s’instal.larà una plataforma amb baranes i amb possibilitat 
de lligar-se amb el cinturó de seguretat. 
9.- Els grans vidres es manipularan amb ajut de ventoses. 
  
 
4.9. INSTAL.LACIONS 
 
Cada industrial aportarà les eines i els mitjans de protecció que li són necessa-ris per a la 
seva tasca, i s'ajustarà a les indicacions generals en quant a Seguretat i Salut al treball. 
 
Normes de Seguretat 
1.- Les eines que s’utilitzin estaran en perfecte estat i es farà servir la més ade-quada per a 
cada feina. Les connexions de les eines elèctriques seran normalitzades i amb connexió a 
terra. 
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2.- Si la duració del treball és curta, es podran utilitzar escales de tipus tisora (amb cadena 
limitadora d’apertura) en comptes de bastides. 
3.- És necessari que l’àrea de treball estigui prou il.luminada i ventilada (Veure arts. 27 i 28 
de la Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball). Cal prendre precaucions 
especials quan es tracta de soldadures amb plom o de l’ús d’adhesius tòxics o inflamables. 
4.- No es podran deixar materials ni eines als llocs de trànsit previstos a dins de l’obra. 
5.- Les escales de mà, si s’utilitzen seran metàl.liques o de fusta, amb graons encastats, 
llarguers d’una sola peça amb mín. 50 cm d’ample, i sabates antilliscants a la base. 
6.- Durant els treballs no passarà cap persona sota d’elements pesants. 
7.- El personal té l’obligació de fer servir l’equip de protecció individual i de ser especialista 
en la classe de treballs que se li encarrega (amb les corresponents llicències exigides per la 
llei). 
8.- El transport de tubs sobre l’espatlla es farà mantenint-los lleugerament ele-vats per la 
part davantera. Es prohibirà aixecar materials, manualment o mecànica, per mitjans no 
segurs o preestablerts. 
9.- Els treballadors no carregaran amb pesos superiors als 50 Kg per persona. Per a 
càrregues més grans caldrà utilitzar mitjans mecànics. 
10.- Es previndrà la caiguda a diferent nivell de persones o materials amb se-nyals, 
baranes, xarxes o taulons convenientment fixats. 
11.- Als treballs als forats d’ascensor caldrà fer ús del cinturó de seguretat o de xarxes 
horitzontals per evitar caigudes de persones. També serà necessari senyalitzar els llocs a 
on van les portes mentre es treballa. 
12.- Els treballs es planificaran de manera que no puguin coincidir diferents activitats en 
plans verticals superposats per evitar els riscos de caigudes. 
  
 
4.10. PINTURES 
 
En aquesta obra es pintaran els locals interiors corresponents als habitatges i al garatge. 
Es preveu l’ús de pintura a l’aigua aplicada per pulverització sobre paraments enguixats o 
arrebossats amb morter. Tota l’activitat es durà a terme en l’interior de l’edifici durant un 
estadi molt avançat de la construcció i, per tant, no es preveuen riscos de caiguda a 
diferents nivells. 
 
Normes de Seguretat 
1.- L’àrea de treball estarà neta, ordenada i ventilada. 
2.- A on no es disposi de prou il.luminació natural, es dotarà dels punts de llum necessaris 
per a que hi hagi una intensitat lluminosa mínima de 100 lux. 
3.- S’evitaran les pintures amb dissolvents derivats del plom o del benzol. 
4.- L’accés als llocs de treball serà fàcil i sense riscos. 
5.- Els operaris utilitzaran roba adequada, guants, mascaretes i ulleres per a evitar 
intoxicacions i esquitxades a la pell i els ulls. 
6.- En cas de treballar sobre bastides a prop de forats de façana, caldrà protegir aquests 
forats amb baranes o xarxes per evitar la caiguda de l’operari. 
7.- Caldrà disposar de bastides suficients per a que l’operari realitzi el seu tre-ball per sobre 
de l’alçada de les espatlles. 
8.- El lloc de magatzematge de les pintures tindrà garantida una suficient venti-lació i se’n 
disposarà d’un extintor (no serà necessari quan es faci servir pintura a l’aigua). 
9.- Quan es pinti per pulverització caldrà senyalitzar la zona i serà obligatori ac-cedir-hi fent 
ús de proteccions de les vies respiratòries i dels ulls. 
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6.1. DISPOSICIONS LEGALS D'APLICACIÓ 
 
6.1.1. Específiques de la construcció 
 
1.- Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. Ordre de 9 de Març de 1971 
(BOE de 16 de març de 1971). 
2.- Ordenança de Treball de la Construcció, el Vidre i la Ceràmica. Ordre modi-ficada el 27 
de juliol de 1973 (BOE de 31 de juliol de 1973). 
3.- Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. Ordre de 20 de maig de 1952 (BOE de 
15 de juny de 1952). 
3.- Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. RD 1627/97 de 24 
d’octubre (BOE de 25 d’octubre de 1997). 
4.- Model del Llibre d'incidències en obres de construcció. Ordre de 12 de ge-ner de 1998 
(DOGC de 27 de gener de 1998). 
 
6.1.2. Maquinària d’obra 
 
5.- Reglament d’aparells elevadors per obres. Ordre de 23 de maig de 1977 del Ministeri 
d’Indústria (BOE de 14 de juny de 1977). Modificació de l’article 65 al BOE del 14 de març 
de 1981. 
6.- Reglament de seguretat a les màquines. Modificació al RD 830/91, de 24 de maig (BOE 
del 31 de maig de 1991). 
7.- Instrucció tècnica complementària ITC-MSG-SM1 (BOE  11/04/1991) 
8.- Aplicació de la Directiva 84-528-CEE sobre aparells elevadors i mecànics. RD 474/88, 
de 30 de març (BOE de 20 de maig de 1988). 
9.- ITC-MIE-AEM2 "Grues desmuntables per a obres". Ordre modificada de 16 d’abril de 
1990 (BOE de 24 d’abril de 1990). 
 
 
10.- ITC-MIE-AEM4 "Grues mòbils autopropulsades". RD 2370/96 de 18 de no-vembre 
(BOE del 24 de desembre de 1996). 
11.- Aplicació de la Directiva 89-392-CEE, relativa a les legislacions dels Estats membres 
sobre màquines. RD 56/95 de 20 de gener. 
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6.1.3. Electricitat 
 
12.- Ordre de 30 de juliol de 1970, Ministeri de Treball BOE 28/08/70. Ordenan-ça de 
Treball per a indústries de producció, transformació, transport, transmissió i distribució 
d’energia elèctrica. 
13.- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. Decret 2413/73 de 20 de setem-bre (BOE de 
9 d’octubre de 1973). 
14.- Instruccions Complementàries del R.E.B.T. Ordre de 31 d’octubre de 1973, Ministeri 
d’Indústria BOE 27-31/12/73. 
15.- Observacions Complementàries a l’Ordre de 31/10/73. Ordre de 6 d’abril de 1974, 
Ministeri d’Indústria BOE 15/04/74. 
16.- Modificació de les Instruccions Complementàries del R.E.B.T. Ordre de 19 de 
desembre de 1977, Ministeri d’Indústria BOE 13/01/78. 
17.- Certificat sobre el compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions 
a línies elèctriques. Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departa-ment d'Indústria i 
Energia (DOGC núm. 1075, 30/11/1988). 
 
 
6.1.4. Gasos combustibles 
 
18.- Decret de 26 d’octubre de 1973 nº2913/73, Ministeri d’Indústria, BOE 21/11/73. 
Reglament General del Servei Públic de Gasos Combustibles. 
19.- Decret de 7 de març nº 1651/74, Ministeri d’Indústria, BOE 20-21/03/74, Reglament 
d’Aparells que utilitzen gasos combustibles. 
20.- Ordre 29 març 1974, Presidència, BOE 30/03/74, Normes Bàsiques per a 
Subministrament de Gas a edificis habitats. 
21.- Ordre 18 novembre 1974, Ministeri d’Indústria, BOE 06/12/74, Reglament de Xarxes i 
Escomeses de combustibles gasos i Instruccions. 
22.- Ordre 7 agost 1969, Ministeri d’Indústria, BOE 21/08/69, rectificació de 18 de 
setembre. Reglament per a instal.lacions distribuïdores de gasos liquats del petroli de 0,1 
m3 a 20 m3 de capacitat. 
23.- Resolució 23 octubre 1969, Direcció General d’Energia, BOE 17/10/69. Instruccions 
Complementàries del Reglament sobre ús de productes de calefacció i altres usos no 
industrials. 
24.- Ordre 30 octubre 1970, Ministeri d’Indústria, BOE 09/11/70, rectificació 17 de 
desembre. Reglament d’emmagatzematge i distribució de G.L.P., envasats en ampolles. 
25.- Ordre 10 desembre 1975, Ministeri d’Indústria, BOE 30/12/75. Reglament 
d’homologació de cremadors per a combustibles líquids en inst. fixes. 
 
 
6.1.5. Equips de protecció 
 
26.- Regulació de les condicions per a la comercialització i lliure circulació in-tracomunitària 
dels equips de protecció individual. Modificació al RD 159/95 de 3 de febrer (BOE de 8 de 
març de 1995). 
27.- Protecció dels treballadors en front als riscs d’exposició al soroll. RD 1316/89 de 27 
d’octubre (BOE de 2 de novembre de 1989). 
28.- Protecció dels treballadors contra els riscs d’exposició a agents cancerí-gens durant el 
treball. RD 665/97 de 12 de maig (BOE de 24 de maig de 1997). 
29.- Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a l’ús d’equips de pro-tecció 
individual. RD 773/97 de 30 de maig (BOE de 12 de juny de 1997). 

30.- Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball pels 
treballadors. RD 1215/97 de 18 de juliol (BOE  de 7 d’agost de 1997). 
31.- Disposicions mínimes per senyalització de seguretat i salut al treball. RD 485/97 de 14 
d’abril  (BOE de 23 d’abril de 1997). 
32.- Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manu-al de 
càrregues que comporti riscs, en particular dorsolumbars, per als treballadors. RD 487/97 
de 14 d’abril (BOE de 23 d’abril de 1997). 
 
 
6.1.6. Varis 
 
33.- Infraccions i sancions en l’ordre social. Llei 8/88 de 7 d’abril (BOE de 15 d’abril de 
1988). 
34.- Requisits i dades de les comunicacions d’obertura prèvia o represa d’activitats 
d’empreses i centres de treball. Ordre de 6 de maig de 1988 (BOE de 16 de maig de 1988). 
35.- Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. RD-Legislatiu 1/1995 de 24 de 
març (BOE de 29 de març de 1995). 
36.- Prevenció de riscos laborals. Llei 31/95 de 10 de novembre (BOE de 10 de novembre 
de 1995). 
37.- Reglament dels Serveis de Prevenció. RD 39/97 de 17 de gener (BOE de 31 de gener 
de 1997). 
38.- Disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball. RD 486/97 de 14 d’abril 
(BOE de 23 d’abril de 1997). 
39.- Conveni Col.lectiu Provincial. 
  
 
6.2. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 
 
1.- En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, cada 
contractista elaborarà un Pla de Seguretat i Salut . 
 
2.- Cada  pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de les obres, pel 
coordinador en matèria de seguretat i salut en execució d'obra. 
 
3.- Cap contractista no podrà decidir sense l’aprovació del Coordinador de Se-guretat i 
Salut cap variació del seu Pla de Seguretat, o d'una modificació aprovada en el decurs 
d’execució de l'obra. 
 
4.- Els treballs a realitzar per a cada contracta estaran subjectes a les disposi-cions del Pla 
de Seguretat específic, a les modificacions aprovades expressament i a les ordres i 
instruccions complementàries emeses per el Coordinador de Seguretat de l’obra. 
 
5.- Tots els materials satisfaran les condicions establertes en aquest Pla de Seguretat i en 
el Pla posterior. Es rebutjaran aquells que siguin defectuosos o no reuneixin les condicions 
de solidesa. 
 
6.- Els contractistes estaran obligats a complir les indicacions del Plec de Con-dicions, 
Memòria i Plànols; així com les ordres que la Direcció Tècnica consideri donar durant el 
desenvolupament de l'obra. 
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7.- Els constructors comunicaran veritablement i amb la deguda antelació l'inici de 
qualsevol treball d'elevat risc o aquells que hagin de quedar amagats, per a l'examen i 
aprovació per part del Coordinador de Seguretat i la Direcció Facultativa de l’obra. 
8.- Durant el transcurs de l’obra, cada contractista que hi intervingui, té l’obligació d’informar 
als seus treballadors sobre els mitjans i formes d’actuació contra els riscs i perills existents 
a cada fase de l’obra. 
 
9.- Efectuada una anotació en el Llibre d'Incidències, el constructor o el propie-tari, segons 
el cas, obligatòriament farà arribar en un termini de 24 hores, cada una de les còpies als 
destinataris previstos; és a dir: Inspector de Treball, Direcció Facultativa, Coordinador de 
Seguretat i Salut, i Constructor o Propietari, segons el cas. Es conservaran adequadament i 
agrupades, en la mateixa obra, una còpia d'aquestes anotacions. 
 
10.- El/s contractista/es respondrà/n de la correcta execució de les previsions de Seguretat 
i dels subcontractes o similars, responent solidàriament de les conse-qüències que se’n 
derivin de les inobservàncies que foren imputables a les subcon-tractes o similars. 
 
11.- Les multes per infraccions de Seguretat i Salut que es poguessin imposar per 
l'Autoritat Laboral competent o multes de qualsevol altre naturalesa seran a càrrec exclusiu 
de l'empresa infractora. 
 
  
6.3. PREVENCIÓ DE CAIGUDES D'ALÇADA 
 
Els sistemes principals de prevenció i protecció que actuen sobre les CAIGUDES 
D’ALÇADA, poden classificar-se en: 
 
A.- Sistemes Col.lectius 
 
Són els utilitzats a tot el perímetre de la zona de risc, oferint protecció a tot el personal. 
 
Bastida de peu 
 
Una bastida dotada de plataformes i baranes normalitzades, i situada perime-tralment a 
l’edificació, se’ns converteix en un sistema perifèric de prevenció. 
Las condicions fonamentals que han de complir aquests tipus de bastides són: 
1ª- Utilització de materials de bona qualitat per la seva construcció, en estat correcte de 
conservació i amb les seccions necessàries per absorbir les càrregues previstes. 
2ª- Rigidesa i estabilitat del conjunt mitjançant : 
 - Recolzament sobre bases estables i resistents. 
 - Separació adequada entre muntants verticals. 
 - Alçada total condicionada pel tipus de material utilitzat 
 - Solapaments rígids entre elements. 
 - Arriostrament a la façana de l’edifici, parament, etc. 
 
3ª- Plataforma de treball amb arriostrament  als ponts de forma que impedeixi la seva 
mobilitat i proveïda de barana normalitzada. 
 
4ª- Accessos fixes a les plataformes de treball : 
 Aquests sistemes s’utilitzen principalment en treballs de cobertes, forjats o 
estructures metàl.liques. 

 Bastida de seguretat 
 
Utilitzada per la recollida de materials que puguin caure lliurement. 
Consta d’una plataforma de treball, recolzada generalment sobre ponts volats i proveïda 
d’una protecció perimetral inclinada. 
L’amplada de la plataforma està determinada per la paràbola teòrica de caigu-da dels 
cossos. Actualment s’ha utilitzat més contra la caiguda d’objectes que com a protecció 
contra les caigudes d’alçada. 
Sistema utilitzat principalment en treballs realitzats sobre cobertes o en restau-ració o 
construcció de paraments exteriors, etc. 
 
 Xarxes 
 
Segons la seva utilització i instal.lació, poden classificar-se en :  de Recollida (protecció), de 
Tancament (prevenció), Horitzontals, Inclinades, Verticals. 
Aquest sistema s’utilitza principalment pel cobriment de forats i obertures, pro-tecció de 
treballs a cobertes i teulats, estructures, desencofrats..., evitant els efectes negatius de la 
caiguda de persones o objectes. 
Les xarxes de recollida estan construïdes per fibres naturals o sintètiques (poli-etilè, niló, 
etc.) formant una malla definida segons la norma UNE 81-650-80 i, per la seva utilització en 
obra, se’ls hi exigirà el certificat AENOR del fabricant. 
Es col.locaran penjades d’unes forques metàl.liques (cada 5 m.) a una alçada mínima 
respecte al sòl és de 2 m. L’alçada màxima admissible de caiguda és de 6 metres. 
 
 Baranes 
 
Sistema de protecció perimetral, construït amb material rígid, de manera que es garanteixi 
la resistència adequada als impactes que es prevegin (Art. 23 de la Ordenança General de 
Seguretat i Higiene). 
S’instal.len a nivell de la superfície de treball amb una alçada de 90 cm. o més; estant 
composades, com a mínim, d’un element superior o passamans, un altre intermig i un altre 
inferior o entornpeu. 
 
 Plataformes 
 
Sistemes utilitzats als punts de recepció de material, abocament de formigó, control o 
vigilància d’operaris, etc (Arts. 184, 185 i 186 de la Ordenança Laboral de la Construcció, el 
vidre i la ceràmica). 
A tot el perímetre de la plataforma de treball ha d’haver-hi una barana fixa nor-malitzada, 
excepte en el cas d’entrada de materials, en què existeix una part mòbil o lliscant. 
 
B.- Sistemes Individuals 
 
Són aquells que són utilitzats exclusivament per una sola persona. 
 Ambdós sistemes presenten el problema de que individualment no ofe-reixen 
garanties totals, és per això que se defensa la necessitat d’una DUPLICITAT de Sistemes 
de Seguretat. 
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6.4. PREVENCIÓ D'INCENDIS A L'OBRA 
 
A.- Als magatzematges d’obra. 
Normalment i per motius de funcionalitat i organització dels talls, es solen ma-gatzemar en 
recintes separats els materials que han d’utilitzar-se en oficis diferents. Aquest principi 
bàsic és favorable a la protecció contra incendis i és necessari separar clarament els 
materials combustibles dels altres; i tots ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb 
equips i canalitzacions elèctriques. 
Els combustibles líquids i lubricants precisen estar en un lloc aïllat, vigilat i convenientment 
ventilat, amb tots els recipients tancats. 
 
B.- A la maquinària. 
La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions al corrent ben realitzades, i als emplaçaments fixes ha de ser connec-tada a la 
pressa de terra. Totes les desfetes, virutes i deixalles que es produeixin al treball han de 
ser apartades amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 
Igualment, els quadres de protecció cal que siguin fixats sòlidament a punts fi-xes, no 
podent-hi estar en bastides ni al terra. 
 
C.- Al transvasament de combustible. 
Les operacions de transvasament de combustible han de fer-se amb bona ven-tilació i fora 
de la influència d’espurnes i fonts de ignició. Han de preveure’s així mateix les 
conseqüències de possibles fuites durant l’operació (per el que cal tenir a ma sorra o 
serradures per a escampar pel terra). 
La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 
Quan es transvasen líquids combustibles o s’omplen dipòsits hauran d’aturar-se els motors 
accionats per aquell mateix combustible. 
 
D.- Mitjans d’extinció per a tots els casos. 
A les situacions descrites anteriorment i en aquelles en què es manipuli una font d’ignició, 
han de col.locar-se extintors la càrrega i capacitat dels quals estiguin en consonància amb 
la naturalesa del material combustible i amb el volum d’aquest. De la mateixa manera, cal 
disposar de sorra i terra allà on es manipulin líquids inflamables, junt amb l’eina pròpia per 
a estendre-la. 
En el cas de grans quantitats d’aplec, magatzematge, o concentració de emba-latges o 
desfetes, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànigues de rec que 
proporcionin aigua abundant. 
 
E.- Protecció dels treballs de soldadura. 
Als treballs de soldadura i tall s’han de protegir de la projecció de partícules in-candescents 
els objectes que siguin susceptibles de combustió i que no hagin de ser canviats de lloc, 
cobrint-los amb lones, a ser possible mullades. 
No podran efectuar-se treballs de tall i soldadura a llocs on hi hagi explosius, vapors 
inflamables, o a on, amb totes les mesures possibles de precaució, no pugui garantir-se la 
seguretat davant un eventual incendi. 
  
6.5. INSTAL.LACIÓ D’ELECTRICITAT 
 
La instal.lació elèctrica de l'obra s’ajustarà a totes les normes del R.E.B.T. i tin-drà les 
següents característiques: 

  Potència prevista:   50 kW. 
La xarxa general pel repartiment i distribució del corrent elèctric, constarà d’un quadre 
general, uns quadres de distribució i uns quadres de treball repartits segons les necessitats 
de l'obra.  
Els endolls de connexió de qualsevol eina o màquina en qualsevol dels quadres de l’obra 
seran de fabricació estàndard i protegits contra la intempèrie. 
Els cables provisionals de l’obra hauran d’anar penjats i visibles. Si cal que passin pel terra, 
es protegiran entubant-los i es senyalitzaran. 
Tot el muntatge de la instal.lació provisional d’obra serà realitzada per un ins-tal.lador 
legalment acreditat. 
 
Sistemes de protecció: 
La protecció de la instal.lació elèctrica s'efectuarà mitjançant la posta a terra des del quadre 
general de tota la xarxa i mitjançant dispositius diferencials complint els requisits següents: 
Nº piques o plaques.....1 
Resistència a terra menys de 80 Ohm. 
Dispositius diferencials: 300 mA -    1  Al quadre principal de l’obra 
    30 mA          -   1  A cada quadre de distribució 
 
 
 
� Les eines elèctriques portàtils compliran els següents requisits : 
1- Hauran de tenir un interruptor incorporat a les armadures o mànecs de tal manera que 
permetin ser aturats amb facilitat i seguretat. 
2- Els mànecs hauran de ser de material aïllant o, com a mínim estar ben re-vestits amb 
aïllants. 
3- La tensió d’alimentació no podrà excedir els 250 volts. 
4- Es connectaran a terra (excepte les protegides per doble aïllament) i als dis-positius 
protectors del quadre (relé diferencial 30 mA). 
5- Els cables d’alimentació estaran protegits per material resistent i s’evitarà que siguin 
massa llargs instal.lant endolls en punts propers. 
6- Quan s’utilitzin eines a llocs que siguin molt conductors, com els mullats o molt humits 
(formigonat de peces, polició de terres, taladres a túnels amb filtracions...) i en treballs en 
contacte i dins de grans masses metàl.liques (soldadures d’armadures, canonades...), es 
limitarà el nombre de solucions tècniques a l’ús d’una alimentació de 24 volts com a màxim, 
o per transformadors de separació de circuits. 
7- No es podrà utilitzar en obra cap tipus d’endoll que no sigui de goma o material aïllant 
suficientment resistent i amb sistema de connexió a terra. 
8- Les làmpades elèctriques portàtils tindran mànec aïllant, un dispositiu protector de prou 
resistència mecànica i un ganxo per poder-les penjar. 
9- Quan l’alimentació sigui monofàsica ha d’unir-se el neutre a la rosca del portalàmpades i 
la fase a la connexió central. Cal usar exclusivament interruptors bipolars. 
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7.-PRESSUPOST. 
 

Subcapítol           Descripció         Import 

  PROTECCIONS INDIVIDUALS  11.757,87 €.- 

  PROTECCIONS COL.LECTIVES 57.536,17 €.- 

  SENYALITZACIÓ  1.565,17 €.- 

  PROTECCIÓ I MEDICINA 1.398,62 €.- 

  EQUIPAMENTS 12.890,39 €.- 

  

    TOTAL PRESSUPOST     85.148,22 €.-  

En aplicació a lo exposat al Real Decret 1627/1997 del 24 d’Octubre, el pressupost del Pla 

de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra queda incorporat al pressupost 

General de l’obra, com una unitat independent. 

 

Per la direcció Facultativa:                                   Per Construccions Solius S.A. 

 

 

 Barcelona DESEMBRE de 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX M 
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ANNEX N  
 
 

 
 
Barcelona 11 de mayo de 2007 
 
 
 
Estimados señores: 
 
 
Les envío esta carta para poner en conocimiento la situación que se está creando durante 
los fines de semana en torno a la obra de 58 viviendas que CONSTRUCCIONES SOLIUS 
está realizando en el barrio de Gobernador : 
 
1º CONSTRUCCIONES SOLIUS tiene contratada una vigilancia de seguridad de obra 
durante las noches, fines de semana y festivos mediante la cual y a lo largo de la obra, no 
se ha producido ningún problema. 
 
2º Se nos ha avisado y así lo hemos puesto en su conocimiento telefónicamente de que las 
protestas vecinales por la petición de pisos sobrantes de esta promoción se pueden 
incrementar durante este fin de semana, llegando incluso a invadir el interior de los pisos 
por grupos de gente descontrolada del barrio o ajenos a él.  
 
3º CONSTRUCCIONES SOLIUS declina cualquier responsabilidad ante posibles incidentes 
de tal magnitud que requieran la intervención de fuerzas del orden público y los 
consiguientes desperfectos ocasionados en los edificios C1 y C2, tanto en sus interiores 
como en sus fachadas.  
 
4º Ante cualquier propuesta pónganse en contacto urgente con nosotros. 
 
 

 
 
 
 

                                                                               Firmado: 

 
 
 
 
 

ANNEX O  
 

 
 

 
 
 
Calle Sicilia 93-97, 4ª planta 
08013 BARCELONA 
Tel. 932654143 
Fax 932655805 
E-mail: solius@csolius.com 
CIF: A-08708521 
Teléfono contacto: Eduardo César 663018707 
 
 
 
 
Informe incidente  daños en edificio colindante a la obra de “Viv. Gobernador”; 
 
Dirección obra:  
 
 
El día 06-09-07, mientras se realizaban trabajos de limpieza en fachada de nuestro edificio 
con ayuda de una plataforma elevadora en el pasaje situado en la calle Luz Casanova S/N.  
Mientras se realizaban  maniobras de estacionamiento con la misma,  por un error humano 
se impactó con la máquina en el edificio vecino rompiendo unas placas de la fachada 
ventilada del edificio vecino. 
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ANNEX P 

 

 

ANNEX Q 
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ANNEX R 
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ANNEX S 
 
MEMÒRIA DE QUALITATS DELS HABITATGES I SOTERRANI DE GOVERN ADOR 

SOTERRANIS D’APARCAMENT 
 
Estructures:  

- Fonamentació en pous aïllats sota pilars 
- Solera de formigó armat sobre emmacat de grava. 
- Forjat reticular cantell 45 cm: Sostre nervat reticular de 40+5 cm, amb revoltons 

recuperables de PVC, intereixos 0,8 m, amb una quantia de 12 kg/m2 d'acer B 500 
S en barres corrugades per a armadures, acer B 500 T en malles electrosoldades de 
15x15 cm, 5 i 5 mm de d i 0,164 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb 
cubilot.. 

- Jàssera de cantell per a recollir els estintolaments dels pilars de les plantes pis: 
Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 
5 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i acer en barres corrugades B 
500 S amb una quantia de 150 kg/m3. 

- Pilars de formigó armat de secció circular: Pilar de formigó armat, amb encofrat 
per a revestir, amb una quantia de 13,3 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb 
cubilot i acer en barres corrugades B 500 S amb una quantia de 120 kg/m3 

- Murs de soterrani (pantalles) amb drenatge exterior: Pantalla de formigó armat, 
col·locada per dames de 2,00 m, per a revestir a la cara interior amb una quantia 
d'encofrat 10 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i acer en barres 
corrugades B 500 S amb una quantia de 60 kg/m3 . 

- Rampes de llosa de formigó armat de 25 cm de cantell. 
- Escales sobre llosa de formigó armat de 20 cm: Llosa de formigó armat inclinada 

de 15 cm de gruix, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 1,4 m2/m2, 
formigó HA-25/B/10/I, abocat amb bomba i acer en barres corrugades B 500 S 
amb una quantia de 15 kg/m2. 

Sanejament: 
- Formigó de pendents per a desguàs de l’aparcament 
- Baixants de PVC de diàmetre 200 mm provenint dels habitatges. 
- Col·lectors de PVC de diàmetre 300 mm penjats sota forjat fins a pericó previ a la 

connexió amb la xarxa general (sanejament dels habitatges). 
- Pericó registrable previ a la connexió amb la xarxa general sota el carrer 

d’Almansa. 
- Boneres anivellades amb el paviment cada 500 m², pel desguàs de l’aparcament. 
- Col·lectors de PVC penjats sota forjat diàmetre 200 mm fins a bomba d’impulsió 

(sanejament de l’aparcament). 
- Baixants de PVC de diàmetre 200 mm fins a bomba d’impulsió. 
- Bomba d’impulsió per a enviar les aigües del soterrani a la xarxa general de 

clavegueram. 
- Muntant des de la bomba fins al pericó de connexió amb la xarxa general de 

clavegueram sota el carrer d’Almansa. 
Divisòries: 

- Paret de tancament dels nuclis de comunicació vertical realitzada amb maó calat de 
14 cm enguixat a dues cares. 

- Envà de protecció de pilar al nucli de comunicació realitzat amb totxana de 4 cm 
enguixada a 1 cara. 

- Barrera de seguretat semirígida metàl·lica per a protecció de les rampes. 
Revestiments: 

- Paviment de formigó remolinat en zona d’aparcament. 
- Paviment de terratzo de gra fi en nuclis de comunicació vertical. 
- Pintat de marques d’estacionament directament sobre paviment. 
- Pintat de pilars, murs i parets fins a una altura de 1,20 m. 
- Pintat a dues mans de pintura plàstica (color blanc) de paraments enguixats fins el 

sostre. 
- Pintat de numeració de places d’aparcament. 

Fusteria interior: 
- Portes RF-120 metàl·liques amb mecanisme antipàtic als nuclis de comunicació 

vertical. 
Fusteria exterior: 

- Porta basculant d’eix horitzontal de 6,00 x 2,50 m de llum, d’alumini lacat. 
Inclosos els mecanismes. 

Nucli de comunicacions: 
- Ascensor hidràulic adaptat (cabina de 1,40 x 1,25 m), amb capacitat per a 8 

persones i 630 kg. Portes telescòpiques a cabina i automàtiques a replà amb un 
ample de pas de 80 cm. 

- Esglaonat i rodapeus de terratzo de gra fi, polit i abrillantat. 
- Barana de tub d’acer inoxidable amb bréndoles cada 95 cm i barrots cada 12 cm 

fixada amb platines metàl·liques al lateral de la llosa d’escala. 
- Passamà de tub d’acer inoxidable de diàmetre 50 mm. 

Instal·lacions: 
- Totes les instal·lacions les calcularan, definiran i amidaran els enginyers 

contractats a tal efecte. 
 
 

BLOC C1 I BLOC C2 

ESTRUCTURA 

- Forjat reticular de cantell 27 cm: Sostre nervat reticular de 22+5 cm, amb una 
quantia de 0,61 m2 de revoltons de morter de ciment/m2 de sostre, intereixos 0,8 
m, amb una quantia de 19 kg/m2 d'acer B 500 S en barres corrugades per a 
armadures, acer B 500 T en malles electrosoldades de 15x15 cm, 5 i 5 mm de d i 
0,136 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot. 

- Pilars de formigó armat de secció rectangular i quadrada: Pilar de formigó armat, 
amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 13,3 m2/m3, formigó HA-
25/B/10/I, abocat amb cubilot i acer en barres corrugades B 500 S amb una quantia 
de 120 kg/m³. 

- Lloses per escales:  Llosa de formigó armat inclinada de 20 cm de gruix, amb 
encofrat per a revestir, amb una quantia de 1,4 m2/m2, formigó HA-25/B/10/I, 
abocat amb bomba i acer en barres corrugades B 500 S amb una quantia de 15 
kg/m². 

- Mur de contenció de terres pel semisoterrani: Mur de formigó armat, per a revestir 
amb una quantia d'encofrat 10 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I abocat amb bomba i 
acer en barres corrugades B 500 S amb una quantia de 60 kg/m³. 
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FAÇANES: 
- Tancament de façanes amb pannells prefabricats de G.R.C. del sistema Stud-

Frame: Tancament autoportant desenvolupat mitjançant sistemes industrials a 
factoria, consistent en una làmina de 10 mm de morter reforçat amb fibra de vidre, 
resistent als àlcalis del ciment en una proporció d’entre el 4 i el 5% del pes total, 
reforçada amb un bastidor metàl·lic tubular zencat unit al GRC mitjançant 
connectors. El bastidor metàl·lic presenta una separació màxima entre muntants de 
60 cm fixat amb connectors metàl·lics d’acer zencat o inoxidable a la làmina, de 
60 cm de separació màxima. 

- El gruix necessari del sistema és de 12 cm. Llur pes teòric es situa entre els 45 i 60 
kg/m² segons gruix, dimensions i acabat. 

- Trobada de les façanes amb el paviment exterior amb minvell de butil adherit 20 
cm per sobre de la rasant de la vorera. 

- Acabat de planta baixa: Paret de tancament de doble full amb cambra d’aire sense 
ventilar als habitatges composta de la següent manera. Tancament d'obra de fàbrica 
ceràmica, de 2 fulls, cambra d'aire i aïllament amb planxes de poliestirè expandit 
de tipus II segons UNE 92-110, M-4, de 50 mm de gruix, amb full exterior de paret 
de tancament recolzada de 14 cm de gruix de maó calat de 29x14x10 cm, per a 
revestir i full interior format per envà de 8 cm de gruix de maó amb peça ceràmica 
d’un buit i mides 83x35x8 cm amb aïllant de poliestirè expandit incorporat a la 
cara calenta i acabat interior amb 1 cm de guix (del tipus LADRYESO TÉRMICO 
8). Trobada amb forjats realitzada amb guix. 

- Acabat de planta baixa de locals: Paret de tancament d’un sol full amb obra de 
fàbrica ceràmica recolzada de 14 cm de gruix de maó calat de 29x14x10 cm, per a 
revestir ambdues cares, sense aïllament tèrmic ni cambra d’aire. Provisionalment, 
es tancaran els buits de façana amb paredó de fàbrica ceràmica recolzada de 14 cm 
de gruix de maó foradat (totxana) de 29x14x10 cm sense revestir. Es col·locarà 
persianes enrotllables manuals amb guia en tots els locals. 

- Aplacat de pedra natural nacional polida de 30 mm de gruix (SANT VICENÇ) 
col·locada amb fixacions mecàniques de grapa de seguretat d’acer inoxidable, 
encastada en cadell continu i amorterada sobre la fàbrica de maó, amb morter de 
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. 

- Fusteria exterior: Tipus A2 Qualitat 1. Compacte perimetral A2 de 40 mm de 
profunditat en marc i 50 mm de fulla, 1,8 mm de gruix general de paret, frontisses 
entrellaçades, gom d’envidrar exterior i interior de tancament central qualitat 
APTK; escaires d’alumini pretensades amb encaix automàtic i encolades amb cola 
de 2 components, tipus epòxid, amb enduridor per a mantenir l’estanqueitat i la 
resistència del perfil. Presentarà canals d’evacuació d’aigües pluvials amb peça de 
plàstic. Guies especials amb “burlete” de PVC per a protecció del fregament de la 
persiana. Caixetí per al recollidor de la cinta de la persiana incorporat al mateix 
finestral. Amb perfil superior d’unió de la finestra amb la caixa de persiana. Peces 
especials en angle per a subjecció al pre-marc. Angles tapajunts en tot el perímetre 
de la classe A3 amb un índex global Ra = 34,20 dBA. 

- Caixa de persiana: D’alumini d’extrussió de 1,8 mm de gruix, registrable a 
l’interior, testes de PVC reforçat de 185 x 185 mm. Es valorarà l’opció de 
trencament del pont tèrmic amb aïllament de polivinil. 

- Persianes: Persiana enrotllable de PVC, de lamel· les de 14 a 14.5 mm de gruix de 
40 a 45 mm d'alçària i de 4.5 a 5 kg per m². 

- Envidrament: Vidre lluna incolora de 8 mm de gruix, col·locat amb perfils 
conformats de neoprè sobre alumini. 

- Fusteria exterior en planta baixa i semi-soterrani. Portes d’accés als vestíbuls i als 
locals comercials: Porta d'alumini lacat totalment envidrada amb vidres laminars 
de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, 
amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, col·locada sobre 
bastiment de base, amb una fulla batent, una fixa lateral per a un buit d'obra de 
210x160 cm (BLOC C1) i una fixa superior (BLOC C2),  per un buit d’obra de 
330x160 cm, elaborada amb perfils de gamma mitja.  

- Reixa de ventilació dels patis sobre bastiment d’acer inoxidable per soldar al 
bastiment del GRC formada per: marc d’acer inoxidable i reixat d'acer d'alçària 3 
m amb acabat galvanitzat amb bastidor de 3 x 0,6 m de perfil de 40x40x4 mm i 
malla ondulada trenada de ferro dolç de 30 i 18x30 i 18 mm i d 4 mm. 

- Baranes per ampits de finestres i balcons de: Reixa de perfils d'acer A/37-B amb 
passamans, travessers i brèndoles de tub d’acer de 40x40x4 mm, ancorada amb 
soldadura al bastiment del pannell prefabricat de façana i amb acabat pintat amb 2 
capes d'imprimació antioxidant i 2 amb pintura metàl·lica anticorrosiva. 

- Cambres d’instal·lacions a façana: Porta de reixa de perfils d'acer A/37-B  de 
40x40x4 mm, ancorada amb soldadura al bastiment i amb acabat pintat amb 2 
capes d'imprimació antioxidant i 2 amb pintura metàl·lica anticorrosiva; amb tres 
frontisses, pany i mecanismes. Porta de planxa d'acer galvanitzat per a Quadre 
General de Protecció, col·locada en parets de tancament de maó calat de 15 cm, 
d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 205x80 cm, amb pany i clau, acabada 
amb una xapa d’alumini Peralta decorativa a l’exterior a joc amb el reixat.  

 
COBERTA: 

- Invertida no transitable (només per a tasques de manteniment) segons la següent 
descripció (d’acabat superior a forjat) 

- 30 mm de graves de diàmetre mig (25-30 mm) de palet de riu. 
- 2 capes de protecció de geotèxtil de 150 g. 
- 1 capa de poliestirè extruit (Stilofan 4) de 50 mm. 
- 1 capa de geotèxtil de 150 g. 
- 2 capes de butil adherit (la superior auto protegida) formant minvell de 15 cm per 

sobre de la capa de graves en tot el perímetre i en les trobades amb elements 
verticals. 

- Formigó cel·lular de pendents (3%) 
- Bonera sifònica de EPDM de sortida vertical formada per canó de desguàs per a 

col·locar dins el baixant de pluja i volandera per fixar a la làmina impermeable, 
amb cubeta (sifó) i barret. Inclòs el morrió per aturar les graves. 

- Gàrgola de 340 mm de canó a 90º de secció 5 x 4,5 cm amb volandera adherida a 
la làmina bituminosa, amb “paragravillas”. 

- Cobremurs a una vessant de pedra artificial de 275 mm d’amplada abocant a 
l’interior, peces de 50 cm cada una (tipus UP-275 de SAS) per a badalots. 

- Tancament exterior dels badalots de fàbrica de maó, de 2 fulls, amb full exterior de 
paret de tancament recolzada de 4 cm de gruix de maó foradat senzill de 29x14x4 
cm, per a revestir i full interior format per 14 cm de gruix de maó calat de 
29x14x10 cm. Acabat arrebossat i pintat. 

- Xemeneies de ventilació (gasos i fums) de fàbrica de maó de 14 cm de gruix de 
maó calat de 29x14x10 cm per a revestir (arrebossat i pintat). 

- Barret de xemeneia d’ ASPIRACIÓ ESTÀTICA de la casa SAS de pedra artificial 
sense armadura, de secció quadrada i base quadrada o rectangular per adaptar-se al 
conducte de la xemeneia: 1 base + 5 peces intermitges + 1 barret. 
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- Graó de vareta d’acer de diàmetre 12 mm recoberta de polipropilè, amb aleta 
lateral per evitar relliscades i gravat per augmentar l’adherència, de 370 mm 
d’ample, 30 mm d’altura, 117 mm d’estesa i encastat un mínim de 100 mm a la 
paret de maó calat interior. 

- Porta de planxa d'acer galvanitzat per a sortida a coberta, col·locada en parets de 
25 cm, d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 210x80 cm, amb pany i clau, 
pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat. 

- Claraboia en patis de ventilació formada per: Sòcol per a un forat rectangular, amb 
paret de 14 cm de gruix per a revestir, de maó calat de 29x14x5 cm amb morter de 
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Claraboia amb estructura 
metàl·lica amb una repercussió de 15 kg/m² d'acer A/42-B amb perfils foradats 
sense soldadura col·locats a l'obra pintats a l'esmalt sintètic i vidre laminar de 
seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb 
classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, segellat amb massilla de 
silicona neutre.  Cobremurs a una vessant de pedra artificial de 200 mm d’amplada 
abocant a la coberta, peces de 50 cm lineals cada una (tipus UP-200 de SAS). 

 
NUCLI DE COMUNICACIONS VERTICALS: 

- Escala penjada del replà de planta, amb llosa de formigó armat, graonat de 
totxanes de 29x14x5 cm, esglaó de pedra artificial (terratzo) de gra mitjà, tipus 2, 
format per una peça en escaire i bisell, amb un cantell polit i abrillantat, col·locat a 
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 
l. El replà dels pisos es pavimentarà amb paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 
40x40 cm, classe 1a, tipus 2, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, 
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre capa de sorra de 2 cm de gruix. 

- Enguixat a bona vista sobre parament inclinat, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, 
amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF. 

- Pintat de parament inclinat interior de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, 
amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat 

- Sòcol d’escala: Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, tipus 2, de 10 cm d'alçària, 
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb 
formigonera de 165 l. 

- Barana i passamà: Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 304, 
amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 
100 cm d'alçària, ancorada a la llosa d’escala amb platina d’acer de 100x100x5 
mm i tacs mecànics amb cargols de pressió. Pintat de barana, amb barrots a 12 cm 
de separació, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 
d'acabat. 

- Ascensor: Ascensor elèctric d'adherència per a minusvàlids, sense cambra de 
màquines, per a 6 persones (450 kg), 1 m/s, sistema d'accionament de 2 velocitats, 
6 parades (18 m), maniobra universal simple, portes d'accés de maniobrabilitat 
corredissa automàtica d'amplària 80 cm i alçària 200 cm d'acer inoxidable, cabina 
amb portes de maniobrabilitat corredissa automàtica d'acer inoxidable i qualitat 
d'acabats mitjana. 

- Cel ras pel pas de les instal·lacions al replà: Cel ras de plaques d'escaiola  de cara 
vista, tipus 2, de 60x60 cm sistema fix i cantells encadellats i suspensió amb 
filferro galvanitzat. 

- Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una 
capa segelladora i dues d'acabat, per a parets. 

- Portes i registres de les instal·lacions: Bastiment d'envà per a armari sense 
travesser inferior, de fulla batent, de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de 

bastiment segons plànol de fusteries. Fulla batent per a porta d'armari, de fusta de 
pi roig per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta. 
Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 
mm d'amplària. 

- Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i 
dues d'acabat. 

- Instal·lació de bústies.  
- Col·locació de catifa d’entrada de pues flexibles de goma, per a la neteja del 

calçat, encastada en fossat existent davant la porta d’accés. El fossat per encastar-
la correspon a un rectangle de les dimensions pertinents que es deixarà sense 
paviment de terratzo, només amb una capa de morter anivellador. La catifa tindrà 
les següents característiques tècniques: 
o Pes total:   11 kg/m² per a 15 mm de gruix. 
o Resistència a l’estripat: 25 kg/cm² 
o Allargament a l’estripat: 350% 
o Resistència a tracció:  80 kg/cm² 
o Abrasió mm³:   235 mm³ 
o Duresa:   60º Shore A ± 2 
o Composició:   Cautxú pur SBR 
o Color:    Negre. 

 
ACABATS INTERIORS DEL PISOS: 

- Divisòries: Envans de peça ceràmica buida de 60 mm de gruix d’alvèols 
longitudinals, totalment revestit d’escaiola per llurs 6 cares, de mides 83x35x8 cm 
(Ladryeso 8). L’encaix entre les peces es fa per encadellat d’escaiola i es 
complementa en obra amb un material adhesiu de base d’escaiola. La trobada amb 
sostres, pilars i murs es fa amb una barreja d’estopada. Inclou la part proporcional 
de subministra i col·locació dels pre marcs de fusta. 

- Revestiment de pilars i baixants interiors: Envans de peça ceràmica buida de 40 
mm de gruix d’alvèols longitudinals, totalment revestit d’escaiola per llurs 6 cares, 
de mides 83x35x6 cm (Ladryeso 6). L’encaix entre les peces es fa per encadellat 
d’escaiola i es complementa en obra amb un material adhesiu de base d’escaiola. 
La trobada amb sostres i murs es fa amb una barreja d’estopada. 

- Revestiment de pilars del pla de façana: per evitar ponts tèrmics es farà servir envà 
de 8 cm de gruix de maó amb peça ceràmica d’un buit i mides 83x35x8 cm amb 
aïllant de poliestirè expandit incorporat a la cara calenta i acabat interior amb 1 cm 
de guix (del tipus LADRYESO TÉRMICO 8).  

- Tancaments amb espais comuns i altres habitatges: Doble envà de peça ceràmica 
buida de 60 mm de gruix d’alvèols longitudinals, totalment revestit d’escaiola per 
llurs 6 cares, de mides 83x35x8 cm (Ladryeso 8 o Cerayeso 21) amb 5 cm 
d’aïllament ISOVER PI-156 intermig, per assolir una conductivitat tèrmica de 0,7 
W/m²K i un esmorteïment acústic major a 50 dBA. L’encaix entre les peces es fa 
per encadellat d’escaiola i es complementa en obra amb un material adhesiu de 
base d’escaiola. La trobada amb sostres i murs es fa amb una barreja d’estopada. 

- Enguixat de sostres: Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF. 
Formació de racó en angle recte, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF. 

- Cel ras a banys i passadissos: Cel ras de plaques d'escaiola  de cara vista, tipus 2, 
de 60x60 cm sistema fix i cantells encadellats i suspensió amb filferro galvanitzat. 

- Revestiment del Ladryeso (escaiola): enguixat a bona vista sobre parament vertical 
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix YG, acabat lliscat amb 
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escaiola E-30. Formació de racó en angle recte, amb guix YG, acabat lliscat amb 
escaiola E-30. 

- Pintat de sostres i parets: Pintat de parament horitzontal i de parament vertical de 
guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues 
d'acabat. 

- Pati pels estenedors: Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical exterior, a 
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra, amb 
formigonera de 165 l. Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura 
plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat. Subministra 
i col·locació d’estenedors sobre perfil d’acer inoxidable ancorat en paret de fàbrica 
de maó, per a 3,5 m lineals de cordill. 

- Enrajolat de zones humides (banys, cuines i trasters): Enrajolat de parament 
vertical interior, fins a 3,00 m d'alçària, amb rajola de ceràmica esmaltada mat 
tipus 1, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb morter adhesiu. 

- Tancaments practicables: PORTA PRINCIPAL (de la casa NORMA) Fulla batent 
per a porta d'entrada, de fusta de roure per a envernissar, de 45 mm de gruix, 
rebaixada amb plafons tipus 3 i de fusta xapada, de 80 cm d'amplària i de 210 cm 
d'alçària, inclosos frontisses, pany i mecanismes; sobre bastiment  folrat de base de 
3/4, per a porta de fulla batent, amb fusta de roure per a envernissar i tapajunts de 
fusta de roure per a envernissar de secció rectangular llisa amb encaix de 20 mm 
de gruix i de 60 mm d'amplària. 

- Tancaments practicables: PORTES AMB VIDRE (de la casa NORMA) Fusteria 
interior envernissada, amb porta de fulles batents de fusta de roure, d'una llum de 
bastiment aproximada de 80x200 cm, amb bastiment de base d'envà de 8 cm per a 
porta de fusta, folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta de secció 
rectangular de 9 mm de gruix i de 60 mm d’amplària, amb un vidre fix de lluna 
color filtrant trempada de 6 mm de gruix, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, 
inclosos els mecanismes i tiradors. 

- Tancaments practicables: PORTES INTERIORS (de la casa NORMA) Fusteria 
interior envernissada, amb porta de fulles batents de fusta de roure, d'una llum de 
bastiment aproximada de 70x200 cm, amb bastiment de base d'envà de 8 cm per a 
porta de fusta, folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta de secció 
rectangular de 9 mm de gruix i de 60 mm d’amplària, inclosos els mecanismes i 
tiradors. 

- Paviments interiors: Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40x3 cm, classe 
1a, tipus 2, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra 
amb formigonera de 165 l sobre capa de sorra de 2 cm de gruix en tota la 
superfície interior i balconets. 

- Sòcol: Terratzo llis de gra petit, tipus 2, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de 
maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. 

- Xarxa de sanejament: Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, sèrie C de D 40 
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró. Baixant de tub de PVC, sèrie C de D 110 
mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides. Baixant de tub 
de PVC, sèrie F de D 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament 
amb brides. 

- Xemeneies i evacuació de fums: Banys, xemeneia de ventilació amb tubs de 
fibrociment, amb un conducte principal i dos de tipus secundari, col·locats amb 
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, inclosos aspirador 
estàtic i reixetes. Cuines i calderes, xemeneia circular d'acer inoxidable+fibra+acer 
inoxidable, de 160 mm de diàmetre (s/UNE EN 1505 1999 i UNE EN 1506 1999), 
sense gruixos definits, tub rígid encastat i muntada superficialment. Conductes, 

Conducte circular d'alumini flexible, de 160 mm de diàmetre (s/UNE_EN 1506), 
sense gruixos definits i muntat superficialment. 

- Instal·lació elèctrica interior d'un pis de 70 m2 amb grau d'electrificació mitjà. 
- Instal·lació de lampisteria interior d'un pis de 70 m2 de superfície. 
- Fumisteria: Taulell de la cuina de pedra natural calcària nacional, de 30 mm de 

gruix, tipus 3, de 60 a 99 cm de llargària, col·locada sobre suport mural i encastat 
al parament, inclosos els forats per encastar els electrodomèstics. Conjunt 
d’armaris baixos de fusta amb dues fulles batents per a portes d'armari, de fusta 
xapada amb melamina, de 25 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de 
cartró, de 45 cm d'amplària i 78 cm d'alçària, fins al taulell (90 cm d’altura i de 60 
cm de fondària), compostos de sòcol de 10 cm, sobre suports regulables, frontisses 
invisibles i tiradors. Acabat de color a definir. 

- Instal·lació de lampisteria per a cambra higiènica, amb lavabo, inodor i plat de 
dutxa, equipat amb acumulador elèctric de 50 l per a aigua calenta. no inclou 
sanitaris i xarxa de desguassos. 

- Sanitaris (tots els sanitaris es corresponen a les següents definicions): 
→ Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color 

blanc, tipus 2, col·locat sobre un peu. 
→ Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa,  de color 

blanc, tipus 2, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. 
→ Bidet de porcellana vitrificada amb alimentació externa, de color blanc, tipus 2, 

col·locat sobre el paviment. 
→ Banyera de planxa d'acer esmaltat mat, de llargària 1,5 m, de color blanc, tipus 

2, amb faldó, col·locada sobre suports regulables. 
→ Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 70 a 80 cm de 

llargària, acabat brillant i <=50 cm d'amplària, tipus 2, encastada a un taulell de 
cuina. 

→ Safareig de gres esmaltat brillant, amb sobreeixidor integrat, de capacitat útil de 
35 a 50 l, de color blanc, tipus 1, col·locat amb suports de peu. 

→ Aixeta mescladora per a lavabo i bidet, amb instal·lació muntada 
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, tipus 2, amb 
dues entrades de maniguets. 

→ Aixeta mescladora per a aigüera, amb instal·lació muntada superficialment, 
mural, de llautó cromat, tipus 2, amb broc giratori de fosa, amb dues entrades de 
1/2". 

→ Aixeta mescladora per a banyera/dutxa, mural, muntada superficialment, amb 
broc i transfusor, de llautó cromat, tipus 2, amb dues entrades de 1/2" i sortida 
de 1/2" per a dutxa de telèfon. 

→ Aixeta senzilla per a safareigs, mural, amb instal·lació muntada superficialment, 
de llautó cromat, tipus 2, amb entrada de 1/2". 

→ Escalfador instantani per a gas natural, de 17,4 kW de potència, 10 l/min de 
cabal i 25 °C de gradient tèrmic, tipus 2, col·locat amb fixacions murals i 
connectat. 

 
 
SEMI SOTERRANI (LOCAL COMERCIAL BLOC C1) 
PAVIMENT: 

- No es col·locarà el paviment definitiu, quedant a càrrec dels futurs usuaris o 
compradors, per la qual cosa es deixarà una capa de 2 cm de formigó d’anivellació, 
remolinada. 
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REVESTIMENT: 

- Revestiment del Ladryeso (escaiola): enguixat a bona vista sobre parament vertical 
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix YG, acabat lliscat amb 
escaiola E-30. Formació de racó en angle recte, amb guix YG, acabat lliscat amb 
escaiola E-30. 

- Pintat de parets: Pintat de parament horitzontal i de parament vertical de guix, amb 
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. 

- Revestiment de pilars i baixants: Enguixat a bona vista sobre parament vertical 
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix YG, acabat lliscat amb guix 
YF. Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb 
una capa segelladora i dues d'acabat. 

 

PLANTA BAIXA BLOC C2 (LOCALS COMERCIALS)  

DIVISÒRIES: 
- Paredó recolzat de tancament de 10 cm de gruix, de supermaó de 50x25x10 cm, 

per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera 
de 165 l, per a tancament de la reserva dels banys. 

FUSTERIA: 
- Fusteria interior pintada, amb porta de fulles batents de fusta d'una llum de 

bastiment aproximada de 70x200 cm, amb bastiment per a paredó, fulla batent i 
tapajunts de fusta. 

FUSTERIA EXTERIOR: 
- Façana a pati interior: Paret de 8 cm de gruix de formigó translúcid, de vidre 

emmotllat i premsat de 200x200x80 mm amb cambra d'aire, incolor, col·locat amb 
morter de ciment 1:3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. 

PAVIMENT: 
- No es col·locarà el paviment definitiu, quedant a càrrec dels futurs usuaris o 

compradors, per la qual cosa es deixarà una capa de 2 cm de formigó d’anivellació, 
remolinada. 

REVESTIMENT: 
- Revestiment del Ladryeso (escaiola): enguixat a bona vista sobre parament vertical 

interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix YG, acabat lliscat amb 
escaiola E-30. Formació de racó en angle recte, amb guix YG, acabat lliscat amb 
escaiola E-30. 

- Pintat de parets: Pintat de parament horitzontal i de parament vertical de guix, amb 
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. 

- Revestiment de pilars i baixants: Enguixat a bona vista sobre parament vertical 
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix YG, acabat lliscat amb guix 
YF. Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb 
una capa segelladora i dues d'acabat. 

- Previsió de bany: Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb 
rajola de valència tipus 1, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb morter de ciment 
1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. 

 

 

PLAÇA ENTRE ELS BLOCS C1 I C2 

URBANITZACIÓ PER TRÀNSIT RODAT: 
- Canal de desguàs sobre dau de formigó, del tipus ACO din KLC continu de fosa 

de peces de 80x12,5 cm, inclou la reixa. 
- Canalització amb quatre tubs de PVC corrugat de D 80 mm i dau de recobriment 

de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I 
- Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i 

solera de maó calat, sobre llit de sorra. 
- Formació de caixetí per a junt de dilatació, amb arrencada de paviment flexible de 

tauler. 
- Formació de junt de dilatació, en peces formigonades "in situ", amb perfil 

elastomèric d'ànima circular de 350 mm d'amplària col·locat a l'interior. 
- Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de gruix 

mitjà, col·locades amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 
165 l. 

- Coberta per a trànsit rodat, amb barrera de vapor/estanqueïtat, formació de 
pendents amb formigó lleuger d'argila expandida, impermeabilització amb cautxú 
líquid col·locat entre dues capes de protecció de morter de ciment i paviment 
lleuger sobre llit de sorra. no inclou elements especials (minvells, aiguafons, etc.). 

- Minvell amb reforç de membrana bituminosa LBM(SBS)-50/G-FV+FP encastada 
al parament i formació de junt de poliestirè expandit, per a coberta no transitable. 

- Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm, sobre llit de sorra de 5 cm de 
gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat. 

- Esglaó de llambordins granítics de 18x9x12 cm amb relleu antilliscant, de dues 
peces, frontal i estesa, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat 
a l'obra amb formigonera de 165 l. 

- Banc de planxa perforada d'acer galvanitzat pintat, de llargària 1,8 m, amb suports 
de tub rodó, ancorat amb daus de formigó de 20x20x20 cm. 

- Paperera per a penjar de planxa desplegada d'acer galvanitzat i suport de tub de d 
60 mm, ancorada amb un dau de formigó de 20x20x20 cm. 
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ANNEX T 

 

ANNEX U 

Codig. Obra:

221                   

DELEGACIÓN: OBRA: Pag.:

CATALUÑA VIVIENDAS GOBERNADOR 1

RELACION DE MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA SOMETIDOS  A CONTROL
DE RECEPCION DE MATERIALES
      Hormigón       Acero laminado       Vigas       Terrazo
      Cemento, Mortero       Bovedillas, Casetones       Gero, Gero O.V.       Gres
      Acero para armar       Piezas Prefabricadas       Tochanas       Azulejo
DE EJECUCION DE UNIDADES DE OBRA
      Movimientos de tierra       Divisorias interiores de pladur       Revestimiento: panel madera       Instalación fontanería
      Cimiento: superficial, pilote, muro       Carpintería de madera       Yesos       Instalación gas
      Cimiento: muro pantalla       Carpinteria de aluminio o PVC       Pinturas, estucos       Instalación calefacción
      Estructura de hormigón       Cierres practicables,persianas       Pavimento: terrazo, gres       Instalación climatización
      Estructura metálica       Cubierta plana / invertida       Pavimento: hormigón       Ascensor
      Cerramiento exterior revestir       Cubierta inclinada       Pavimento: aglomerado
      Cerramiento exterior O.V.       Revestimiento: revoco       Cerrajería
      Divisorias interiores cerámica       Revestimiento: alicatado       Instalación electricidad

FECHA 
CONTR. / 
PEDIDO

PROC. 
ESP.

SUBCONTRATISTA / PROVEEDOR E.T.C. P.P.I. Nº INSTRUC. TRAZ.
UNIDAD / MATERIAL 
REALIZADA POR EL 

CLIENTE

CIMENTACION
05-04-05 - Pilotaje ----- CIMENTACIONES MOZO PILOT 1 I-OBR-05 ----- -----
06-04-05 - Muros Pantalla ----- ESTRUCTURAS AFE, S.L. CIM 2 I-OBR-05 ----- -----
06-04-05 - Zapatas y Pozos ----- ESTRUCTURAS AFE, S.L. CIM 3 I-OBR-05 ----- -----

ESTRUCTURA
06-04-05 - Forjado Reticular ----- ESTRUCTURAS AFE, S.L. EST.HORM. 4 I-OBR-07 ----- -----

CUBIERTA
15-02-06 - Transitable ----- INGENIERIA DE APLICACIONES, S.A. CUB 5 I-OBR-12 ----- -----
15-02-06 - No Transitable ----- INGENIERIA DE APLICACIONES, S.A. CUB 6 I-OBR-11 ----- -----

CERRAMIENTOS
25-07-05 - Panel prefabricado tipo GRC ----- PREINCO, S.A. GRC. 7 DIT-416 ----- -----
16-01-06 - Divisiones interiores Ladryeso ----- TAYMCO, S.L. LADRIY. 8 I-OBR-15 ----- -----

REVESTIMIENTOS
16-01-06 - Enyesados ----- TAYMCO, S.L. ENY. 9 I-OBR-17 ----- -----

PAVIMENTOS
15-02-06 - Terrazo ----- CATASO, S.L. TZO.COL. 10 I-OBR-21 ----- -----
29-03-06 - Solera / Pavimento Hormigón ----- PAVIMENTOS EGARENSES, S.A. PAV.H. 11 I-OBR-10 ----- -----

INSTALACIONES
- Electricidad ----- MERCADOMOTIKA ELECT.2 12 I-OBR-23 ----- -----
- Fontaneria ----- MERCADOMOTIKA FONT.A.S. 13 I-OBR-24 ----- -----

26-05-06 - Ascensor ----- ORONA, S.COOP ASC. 14 I-OBR-28 ----- -----

15-04-05 - Hormigón HA-30 (Cimentación, Estructura)----- HORMICEMEX HORM.P. ---- ---- SI -----
15-04-05 - Hormigón HA-25 (Cimentación) ----- HORMICEMEX HORM.P. ---- ---- SI -----
15-04-05 - Hormigón HA-20 (Pavimento Hormigón) ----- HORMICEMEX HORM.P. ---- ---- SI -----
06-04-05 - Acero B500SD (Cimentación, Estructura, ----- FERRALLADOS MAALGO ACER.C. ---- ---- ---- -----

05-10-05 - Casetones (Estructura) ----- SUBEROLITA CASET. ---- ---- ---- -----
23-12-05 - Terrazo 40x40 (Pavimento de Terrrazo) ----- PAVIMENTS MATA TZO. ---- ---- ---- -----

OBSERVACIONES PROC.ESP.: PROCESO ESPECIAL Preparado por: JEFE DE OBRA

TRAZ.: TRAZABILIDAD Fecha: 15-02-06
Firma

Ref. R3-P7.1/1

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

UNIDADES

MATERIALES

 Pavimento Hormigón)

UNIDAD DE OBRA

ALCANCE: LISTA DE UNIDADES Y MATERIALES SOMETIDAS A L P.A.C.M.A.
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE Codigo Obra:

FICHA INSPECCIÓN DE RECEPCIÓN 221

DELEGACIÓN: OBRA: Pag.:

CATALUÑA VIVIENDAS GOBERNADOR

DATOS MATERIAL

  UTILIZACIÓN DE ESTE MATERIAL EN:
PPI nº : 12

DOCUMENTACION

  ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL MATERIAL : HORM.P.

  INSTRUCCIÓN GENERAL A APLICAR :
I-OBR-02 Manipulación, almacenamiento, conservación y transporte.
I-OBR-10 Pavimentos soleras de hormigón.

  DOCUMENTACION A APORTAR POR EL PROVEEDOR / SUBCON TRATISTA:
- Certificado de garantía del cemento.
- Ensayos de los áridos.
- Albaranes correctamente rellenados detallando especificaciones, volumen transportado, fecha y hora de
carga.

INSPECCIONES A REALIZAR AL MATERIAL

  FRECUENCIA: 100% de cada entrega RESP.INSPECCION: Encargado de Obra

  TIPO INSPECCION: Visual

  INSPECCIONES: - La hora limitre de uso es de 1hr. 30 min. de la hora de carga en planta.

ENSAYOS (si se realiza a este material)

  Son satisfactorios si dan estos resultados:
UNE

Resistencia a compresión UNE 83300 Superior al 90% de lo especif icado en proyecto.

UNE 83301
UNE 83303
UNE 83304

Consistencia UNE 83313 Asiento (cm):

Seca:0-2:; Plastica:3-5; Blanda:6-9; Fluida: 10/15

Tolerancias: Seca: 0cm, Plastica:±1cm, Blanda:±1cm,

Fluída: ±2cm.

ACOPIO DEL MATERIAL
REVISADO: Jefe Obra

Fecha:
Ref. R1-P7/4.3

ENSAYO CRITERIO DE ACEPTACION

N ot a : Si  el  mat er ial  no  es el  adecuad o  o  est á def ec t uoso  se co municará al  J. O . Para real izar  la N C  co r resp ond ient e .
          Si  el  mat er ial  es co rrect o  se f i rmará el alb aran o  en su caso  el JO cuando  real ice la p ref ac t ura dará su ap rob ació n.

HORMIGON HA-20
PROVEEDOR / SUBCONTRATISTA

HORMICEMEX
Pavimento de Hormigón

  MATERIAL :

Si

No
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PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE Codigo Obra:

FICHA INSPECCIÓN DE RECEPCIÓN 221

DELEGACIÓN: OBRA: Pag.:

CATALUÑA VIVIENDAS GOBERNADOR

DATOS MATERIAL

  UTILIZACIÓN DE ESTE MATERIAL EN:
PPI nº : 3

DOCUMENTACION

  ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL MATERIAL : HORM.P.

  INSTRUCCIÓN GENERAL A APLICAR :
I-OBR-02 Manipulación, almacenamiento, conservación y transporte.
I-OBR-05 Cimentaciones pilotes, pantallas, zapatas, riostras y muros.

  DOCUMENTACION A APORTAR POR EL PROVEEDOR / SUBCON TRATISTA:
- Certificado de garantía del cemento.
- Ensayos de los áridos.
- Albaranes correctamente rellenados detallando especificaciones, volumen transportado, fecha y hora de
carga.

INSPECCIONES A REALIZAR AL MATERIAL

  FRECUENCIA: 100% de cada entrega RESP.INSPECCION: Encargado de Obra

  TIPO INSPECCION: Visual

  INSPECCIONES: - La hora limitre de uso es de 1hr. 30 min. de la hora de carga en planta.

ENSAYOS (si se realiza a este material)

  Son satisfactorios si dan estos resultados:
UNE

Resistencia a compresión UNE 83300 Superior al 90% de lo especif icado en proyecto.

UNE 83301
UNE 83303
UNE 83304

Consistencia UNE 83313 Asiento (cm):

Seca:0-2:; Plastica:3-5; Blanda:6-9; Fluida: 10/15

Tolerancias: Seca: 0cm, Plastica:±1cm, Blanda:±1cm,

Fluída: ±2cm.

ACOPIO DEL MATERIAL
REVISADO: Jefe Obra

Fecha:
Ref. R1-P7/4.3

ENSAYO CRITERIO DE ACEPTACION

N ot a : Si  el  mat er ial  no  es el  adecuad o  o  est á def ec t uoso  se co municará al  J. O . Para real izar  la N C  co r resp ond ient e .
          Si  el  mat er ial  es co rrect o  se f i rmará el alb aran o  en su caso  el JO cuando  real ice la p ref ac t ura dará su ap rob ació n.

HORMIGON H-25
PROVEEDOR / SUBCONTRATISTA

HORMICEMEX
Cimentación

  MATERIAL :

Si

No

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE Codigo Obra:

FICHA INSPECCIÓN DE RECEPCIÓN 221

DELEGACIÓN: OBRA: Pag.:

CATALUÑA VIVIENDAS GOBERNADOR

DATOS MATERIAL

  UTILIZACIÓN DE ESTE MATERIAL EN:
PPI nº : 2 / 4 / 5

DOCUMENTACION

  ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL MATERIAL : HORM.P.

  INSTRUCCIÓN GENERAL A APLICAR :
I-OBR-02 Manipulación, almacenamiento, conservación y transporte.
I-OBR-05 Cimentaciones pilotes, pantallas, zapatas, riostras y muros.
I-OBR-07 Estructura forjado reticular.

  DOCUMENTACION A APORTAR POR EL PROVEEDOR / SUBCON TRATISTA:
- Certificado de garantía del cemento.
- Ensayos de los áridos.
- Albaranes correctamente rellenados detallando especificaciones, volumen transportado, fecha y hora de
carga.

INSPECCIONES A REALIZAR AL MATERIAL

  FRECUENCIA: 100% de cada entrega RESP.INSPECCION: Encargado de Obra

  TIPO INSPECCION: Visual

  INSPECCIONES: - La hora limitre de uso es de 1hr. 30 min. de la hora de carga en planta.

ENSAYOS (si se realiza a este material)

  Son satisfactorios si dan estos resultados:
UNE

Resistencia a compresión UNE 83300 Superior al 90% de lo especif icado en proyecto.

UNE 83301
UNE 83303
UNE 83304

Consistencia UNE 83313 Asiento (cm):

Seca:0-2:; Plastica:3-5; Blanda:6-9; Fluida: 10/15

Tolerancias: Seca: 0cm, Plastica:±1cm, Blanda:±1cm,

Fluída: ±2cm.

ACOPIO DEL MATERIAL
REVISADO: Jefe Obra

Fecha:
Ref. R1-P7/4.3

ENSAYO CRITERIO DE ACEPTACION

N o t a : Si  el mat er ial  no  es el ad ecuad o  o  est á d ef ec t uo so  se co municará al  J. O .  Para realizar  la N C  co r resp o nd ient e .
          Si  el mat er ial  es co rrect o  se f i rmará el  alb aran o  en su caso  el  JO cuand o  realice la p ref ac t ura d ará su ap ro b ació n.

HORMIGON HA-30
PROVEEDOR / SUBCONTRATISTA

HORMICEMEX
Cimentación y Estructura

  MATERIAL :

Si

No
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DELEGACIÓN: OBRA: Pag.:

CATALUÑA VIVIENDAS GOBERNADOR

DATOS MATERIAL

  UTILIZACIÓN DE ESTE MATERIAL EN:
PPI nº : 11

DOCUMENTACION
  ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL MATERIAL : TZO.
  INSTRUCCIÓN GENERAL A APLICAR :

I-OBR-02 Manipulación, almacenamiento, conservación y transporte.
I-OBR-21 Terrazo

  DOCUMENTACION A APORTAR POR EL PROVEEDOR / SUBCON TRATISTA:
- Sello de calidad reconocido
- Si no se dispone del sello, certificado de calidad de fabricación.
- Albaranes correctamente rellenados.

INSPECCIONES A REALIZAR AL MATERIAL
  FRECUENCIA: 30% de cada entrega RESP.INSPECCION: Encargado de Obra
  TIPO INSPECCION: Visual / metrico
  INSPECCIONES: - Medida, color y tipo mismo que la elegida por la Dirección Facultativa.

- No vengan rotas o con fisuras las piezas.
ENSAYOS (si se realiza a este material)
  Son satisfactorios si dan estos resultados:

UNE

Caracteristicas geometricas, tolerancias di- UNE 127001
mensiones y espesores.

Absorción de agua UNE 127002 Normal: 10%; intensivo: 9%; industrial/exterior:7,5%

Desgaste por abrasión UNE 127005

Resistencia a la flexión UNE 127006

Resistencia al choque UNE 127007 Altura minima de caida para la aparición de la

primera fisuración (mm):

Uso normal: 400; Intensivo:500; Industrial/exterior:600

Resistencia a la helada UNE 127004 Las piezas para el exterior han de resistir el ensayo.

Grueso de la capa de tendido UNE 127001 Minimo de la capa (mm): Loseta/hidrulica:5, Terrazo:7

ACOPIO DEL MATERIAL
En la zona de acopio de materiales de la obra, paletizado y plastificado. REVISADO: Jefe Obra

Fecha:
Ref. R1-P7.4/3

CRITERIO DE ACEPTACION

N ot a : Si el  mat er ial  no  es el  adecuado  o  est á d ef ec t uoso  se co municará al  J. O . Para real izar  la NC  co r respo nd ient e .
          Si  el  mat er ial  es co r rect o  se f i rmará el  albaran o  en su caso  el  JO cuando  real ice la p ref ac t ura d ará su ap ro bación.

TERRAZO 40 x 40
PROVEEDOR / SUBCONTRATISTA

PAVIMENTS MATA
Pavimentos de terrazo

  MATERIAL :

ENSAYO

Si

No

Hasta a 300 ±0,5 ±1 (*)

Mayor de 300 ±0,3 ±0,6 (*)

(*) Por dimensiones que proceden del tallado

Medidas nominales 
(longitud y ancho) 

mm

Tolerancia sobre el valor medio 
de la muestra %

Hidraulico Monocapa Terrazo

Uso Normal 3 2 2

Uso intensivo 2 1,7 1,7

Uso industrial 2 1,5 1,5

Uso exterior 1,5 1,2 1,2

Desgaste a la 
abrasión (valor 
mesurado) mm

TIPO

Hidraulico Monocapa Terrazo

Cara 3,5 4,5 4,5

Detrás 2,5 --- 3,5

Cara 4,5 5 5

Detrás 4 --- 4

Cara 5 6 6

Detrás 4 --- 4,5

Cara 5 6 6

Detrás 4 --- 4,5

TIPO

Uso exterior

Uso Normal

Tensión de ruptura 
a la flexión (valor 

medio) N/mm²

Uso intensivo

Uso industrial

Uso interior Uso exterior

L<=250 12 26

250<L<=330 17 28

330<L<=400 17 30

400<L<=500 17 35

500<L<=600 17 42

L>600 --- 47

L<=200 20 26

200<L<=250 22 26

250<L<=300 24 28

300<L<=330 25 28

330<L<=400 26 30

400<L<=500 28 35

500<L<=600 35 42

L>600 --- 47

(*) según los casos L corresponde a:

Formas cuadradas: costado del cuadrado

Formas rectangulares: costado más grande

del rectangulo.

Otras formas: costado más grande del mínimo

rectangulo circumscrito.

R
ac
ho
la
 d
e 
un
a 

ca
pa

R
ac
ho
la
 d
e 
do
s 
o 
tr
es
 

ca
pa
s

L mm (*)
GRUESO NOMINAL 

MINIMO (mm)

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE Codigo Obra:

FICHA INSPECCIÓN DE RECEPCIÓN 221

DELEGACIÓN: OBRA: Pag.:

CATALUÑA VIVIENDAS GOBERNADOR

DATOS MATERIAL

  UTILIZACIÓN DE ESTE MATERIAL EN:
PPI nº : 5

DOCUMENTACION

  ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL MATERIAL : CASET

  INSTRUCCIÓN GENERAL A APLICAR :
I-OBR-02 Manipulación, almacenamiento, conservación y transporte.
I-OBR-07 Estructura forjado reticular.

  DOCUMENTACION A APORTAR POR EL PROVEEDOR / SUBCON TRATISTA:
- Sello de calidad reconocido
- Si no se dispone del sello, certificado de calidad de fabricación.
- Albaranes correctamente rellenados.

INSPECCIONES A REALIZAR AL MATERIAL

  FRECUENCIA: 30% de cada entrega RESP.INSPECCION: Encargado de Obra

  TIPO INSPECCION: Visual

  INSPECCIONES: - Tamaño sea el mismo que el indicado en poryecto y llega en buenas condiciones.

ENSAYOS (si se realiza a este material)

ACOPIO DEL MATERIAL
REVISADO: Jefe Obra

En la zona de acopio de materiales de la obra, paletizados y flejeado.

Fecha:
Ref. R1-P7.4/3 No t a : Si  el  mat er ial  no  es el  ad ecuad o  o  est á d ef ec t uo so  se co municará al  J. O . Para real izar  la N C co r resp o nd ient e .

          Si  el  mat er ial  es co rrect o  se f i rmará el alb aran o  en su caso  el JO cuand o  real ice la p ref ac t ura d ará su apro b ació n.

CASETONES
PROVEEDOR / SUBCONTRATISTA

SUBEROLITA
Estructura

  MATERIAL :

Si

No
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PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE Codigo Obra:

FICHA INSPECCIÓN DE RECEPCIÓN 221

DELEGACIÓN: OBRA: Pag.:

CATALUÑA VIVIENDAS GOBERNADOR

DATOS MATERIAL

  UTILIZACIÓN DE ESTE MATERIAL EN:
PPI nº : 2 / 3 / 4 / 5 / 12

DOCUMENTACION

  ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL MATERIAL : ACER-C

  INSTRUCCIÓN GENERAL A APLICAR :
I-OBR-02 Manipulación, almacenamiento, conservación y transporte.
I-OBR-05 Cimentaciones pilotes, pantallas, zapatas, riostras y muros.
I-OBR-07 Estructura forjado reticular.
I-OBR-10 Pavimentos soleras de hormigón.

  DOCUMENTACION A APORTAR POR EL PROVEEDOR / SUBCON TRATISTA:
- Sello de calidad reconocido
- Si no se dispone del sello, certificado de calidad de fabricación.
- Albaranes correctamente rellenados con sus respectivas planillas.
- Acero no trabajado, los paquetes han de llevar placa de identificación y cada barra, marca de identificación.
- Acero trabajado, las piezas han de llevar su etiqueta identificativa.

INSPECCIONES A REALIZAR AL MATERIAL

  FRECUENCIA: 30% de cada entrega RESP.INSPECCION: Encargado de Obra

  TIPO INSPECCION: Visual - Métrico

  INSPECCIONES:

ENSAYOS (si se realiza a este material)

  Son satisfactorios si dan estos resultados:
UNE

UNE 7474

Doblado-desdoblado a 90º UNE 36088 No se han de fisurar en el ensayo.

α - Angulo de doblado: 90º

β  - Angulo de desdoblado: 20º

Sección equivalente Art. 31-L / EHE Sección equivalente >= 95,5% Sección nominal

Caracteristicas geometricas UNE 36068 Han de estar comprendidas dentro de los limites admi-

sibles establecidos en el certif icado de homologación.

Para las barras que la adherencia ha estado homolo-

gada, tanto soldables como no soldables, será sufici-

ente que cumplan el apartado 8 "Geometría del corru-

gado" de la UNE 36.068-94.

ACOPIO DEL MATERIAL
REVISADO: Jefe Obra

En la zona de acopio de materiales de la obra, con listones de madera.

Fecha:
Ref. R1-P7.4/3

ACERO CORRUGADO B-500-SD
PROVEEDOR / SUBCONTRATISTA

FERRALLADOS MAALGO
Cimentación, Estructura, Pav. Hormigón

CRITERIO DE ACEPTACION
Tracción (limite elastico, tensión rotura,
alargamiento y diagramas de cargas y de
formaciones).

N o t a : Si el  mat er ial  no  es el  ad ecuado  o  est á d ef ec t uoso  se comunicará al  J. O . Para real izar  la N C  co r resp o nd ient e .
          Si el  mat er ial  es co rrect o  se f i rmará el  alb aran o  en su caso  el  JO cuand o  real ice la p ref ac t ura dará su apro b ación.

  MATERIAL :

- Está correctamente etiquetado y los diámetros y longitudes (según indicaciones de la etiqueta)
corresponden al proyecto.

ENSAYO

Si

No

Clase de acero Soldable
Limite elastico fy en N/mm² 
no menor que (1)

500

Carga unitaria de ruptura fs 
en N/mm² no menor que (1)

550

Alargamiento de ruptura en 
% sobre base de 5 diámetros 
no menor que

12

Relación fs/fy en ensayo no 
menor que (2) 1,05

(1) Para el calculo de los valores unitarios se

utilizará la sección nominal

(2) Relación minima admisible entre la carga

unitaria de ruptura y el limite elástico obtenido

en cada ensayo.

B 500 S

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

PLANES DE PUNTOS DE INSPECCION Y ENSAYO

DELEGACIÓN: Fecha:                          07/02/05

CATALUÑA Pag.:                                    

P.P.I. 12 UNIDAD:

INSP.  
NÚM.

DESCRIPCIÓN DE LA INSPECCIÓN / ENSAYO NORMA TIPO INSP . FRECUENCIA ALCANCE
P. 

E./A.
RESPONS. CRITERIO ACEPTACION

INSPECCIONES

1 RECEPCION DE MATERIALES I-OBR-23 Visual Entregas 1 A Encargado Certificado de empresa homologada.

NTE-IEB
2 CAJA GENERAL DE PROTECCION I-OBR-23 Visual Unidad 1 A Encargado No puede dar unas dimensiones diferentes

NTE-IEB a proyecto de ±1%

3 LINEA REPARTIDORA I-OBR-23 Visual 1 c./3 plantas 1 A Encargado Sección indicada en proyecto y planos

NTE-IEB
4 CUARTO DE CONTADORES I-OBR-23 Visual Unidad 1 A Encargado Según indicaciones del proyecto y planos.

NTE-IEB
5 MONTANTES I-OBR-23 Visual 1 c./3 plantas 1 A Encargado Según indicaciones del proyecto y planos.

NTE-IEB
6 CUADRO GENERALES DISTRIBUCCION I-OBR-23 Visual Unidad 1 A Encargado Altura situación superior a 199cm o inferior

NTE-IEB a 201cm.

7 REGATAS, TUBOS Y CAJAS, LINEAS I-OBR-23 Visual 1 c./3 plantas 1 A Encargado Según indicaciones del proyecto y planos.

INTERIORES NTE-IEB

8 APARATOS ALUMBRADO, MECANISMOS I-OBR-23 Visual 1 c./3 plantas 1 A Encargado Según indicaciones del proyecto y planos.

NTE-IEB Altura de situación superior a 108cm o infe-

rior a 120cm. (mecanismos)

Proyecto de ejecución con el VºBº del Dpto.

de Industria.

Legalizaciones y boletines.

9 TOMA TIERRA I-OBR-23 Visual Unidad 1 A Encargado Sección indicada en proyecto y planos

NTE-IEB

ENSAYOS

1 Comprobación de secciones, caidas de tensión y funcionamientoR.G.B.T. Prueba final Al final 1 Jefe de Obra Según indicaciones del proyecto

de los trabajos

E: Espera Elaborado Jefe de Obra
A: Aviso Fecha 05/04/2004
Ref. R4-P7.1/1

Firma

OBRA: VIVIENDAS GOBERNADOR

INSTALACION DE ELECTRICIDAD

Codigo Obra:                       221
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PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

PLANES DE PUNTOS DE INSPECCION Y ENSAYO

DELEGACIÓN: Fecha:                          07/02/05

CATALUÑA Pag.:                                    

P.P.I. 11 UNIDAD:

INSP.  
NÚM.

DESCRIPCIÓN DE LA INSPECCIÓN / ENSAYO NORMA TIPO INSP . FRECUENCIA ALCANCE
P. 

E./A.
RESPONS. CRITERIO ACEPTACION

INSPECCIONES

1 REPLANTEO I-OBR-10 Métrico 100% 3323 m2 E Encargado Según indicaciones de planos y proyecto

NTE-RSS
2 CAPA GRAVA I-OBR-10 Visual 1 c/.100m2 1709 m2 A Encargado Irregularidades locales inferiores a 25mm

NTE-RSS
3 COLOCACION MALLAZO I-OBR-10 Visual 1 c/.100m2 3323 m2 A Encargado Según indicaciones de planos y proyecto.

NTE-RSS Misma cuadricula que indicada en proyecto.

4 LAMINA POLIETILENO I-OBR-10 Visual 1 c/.100m2 3655,3 m2 A Encargado Según indicaciones de planos y proyecto

NTE-RSS
5 RECEPCION DEL HORMIGON I-OBR-10 Visual c./. recepción 498,45 m3 A Encargado La hora limite de uso es de 1hr:30min. de la

NTE-RSS hora de carga.

Certif icado garantía del cemento y ensayos

de los aridos (primeras entradas).

6 HORMIGON I-OBR-10 Visual/métrico 1 c/.100m2 498,45 m3 A Encargado Falta de planeidad inferior a 3mm si la

(Vertido, vibrado y curado) NTE-RSS solera no lleva revestimiento

Resistencia y consistencia misma proyecto.

ENSAYOS

HORMIGON

Resistencia a compresión UNE 83300 Ensayo Laboratorio ControlSuperior al 90% de lo especif icado en

UNE 83301 proyecto.

UNE 83303
UNE 83304

Consistencia UNE 83313 Ensayo Laboratorio ControlAsiento (cm):

Seca:0-2:; Plastica:3-5; Blanda:6-9; Fluida:

oct-15

Tolerancias: Seca: 0cm, Plastica: ±1cm,

Blanda: ±1cm, Fluída: ±2cm.

E: Espera Elaborado Jefe de Obra
A: Aviso Fecha 05/04/2004
Ref. R4-P7.1/1

Firma

OBRA: VIVIENDAS GOBERNADOR

PAVIMENTO DE HORMIGON / SOLERA (CIMENTACION)

Codigo Obra:                       221
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PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

PLANES DE PUNTOS DE INSPECCION Y ENSAYO

DELEGACIÓN: Fecha:                          07/02/05

CATALUÑA Pag.:                                    

P.P.I. 10 UNIDAD:

INSP.  
NÚM.

DESCRIPCIÓN DE LA INSPECCIÓN / ENSAYO NORMA TIPO INSP . FRECUENCIA ALCANCE
P. 

E./A.
RESPONS. CRITERIO ACEPTACION

INSPECCIONES

1 RECEPCION DE MATERIAL (Terrazo) I-OBR-21 Visual/métr 30% cada 36137 ud. A Encargado Medida, color y tipo mismo que la muestra

NTE-RSR entrega elegida por la DF.

Certificado del material.

2 REPLANTEO I-OBR-21 Métrico 100% 5782 m2 E Encargado Según indicaciones de proyecto y planos

(Líneas maestras) NTE-RSR

3 EJECUCION DEL PAVIMENTO I-OBR-21 Visual/métrico c/.100m2 5782 m2 A Encargado Colocación deficiente. Las juntas no serán

(Capa de arena y mortero, espolvoreo con NTE-RSR menores de 1mm. La capa de arena tendrá

cemento portland, colocación baldosa) un espesor no inferior a 20mm. La capa de

mortero tendrá un espesor de 20mm, y

siempre continuo.

4 PLANEIDAD Y HORIZONTALIDAD I-OBR-21 Métrico c/.100m2 5782 m2 A Encargado Variaciones inferiores a 4mm y cejas

(Medida por solape con regla de 2m) NTE-RSR inferiores a 1mm. Pendientes inferiores al

0,5%.

5 LECHADA I-OBR-21 Visual c/.100m2 5782 m2 A Encargado Ausencia de lechada en juntas

NTE-RSR La mezcla deberá estar humeda.

6 REBAJE I-OBR-21 Visual c/.100m2 5782 m2 A Encargado Deberá de estar todas las esquinas rebaja-

NTE-RSR das.

7 PULIDO I-OBR-21 Visual c/.100m2 5782 m2 A Encargado Deberá de estar todas las esquinas pulidas.

NTE-RSR
8 ABRILLANTADO I-OBR-21 Visual c/.100m2 5782 m2 A Encargado Deberá de estar todas las esquinas abrillan-

NTE-RSR tadas

ENSAYOS

Caracteristicas geometricas, tolerancias di- UNE 127020 Ensayo ----Laboratorio Control
mensiones y espesores. (interior)

UNE 127021
(exterior)

Absorción de agua UNE 127020 Ensayo -----Laboratorio Control
(interior)

UNE 127021
(exterior)

Desgaste por abrasión UNE 127020 Ensayo -----
(interior)

UNE 127021
(exterior)

Resistencia a la flexión UNE 127020 Ensayo -----
(interior)

UNE 127021
(exterior)

Resistencia al choque UNE 127020 Ensayo -----
(interior)

E: Espera Elaborado Jefe de Obra
A: Aviso Fecha 05/04/2004
Ref. R4-P7.1/1

Firma

OBRA: VIVIENDAS GOBERNADOR

PAVIMENTO DE TERRAZO

Codigo Obra:                       221
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PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
PLANES DE PUNTOS DE INSPECCION Y ENSAYO

DELEGACIÓN: Fecha:                          07/02/05

CATALUÑA Pag.:                                    

P.P.I. 9 UNIDAD:

INSP.  
NÚM.

DESCRIPCIÓN DE LA INSPECCIÓN / ENSAYO NORMA TIPO INSP . FRECUENCIA ALCANCE
P. 

E./A.
RESPONS. CRITERIO ACEPTACION

INSPECCIONES

1 RECEPCION DE MATERIALES I-OBR-17 Inspección Entregas ----- A Encargado Se utiliza la pasta especif icada en proyecto.

NTE-RPG general No se añidirá agua posteriormente a su

amasado.

2 GUARNECIDO
CONDICIONES PREVIAS I-OBR-17 Visual 1 c/.200m2 20431,66 m2 A Encargado La superficie a revestir está limpia y/o seca.

NTE-RPG La temperatura es superior a 5ºC.

EJECUCION DE MAESTRAS I-OBR-17 Visual 1 c/.200m2 ----- E Encargado Se han realizado maestras verticales en rinco-

NTE-RPG nes. Las esquinas llevan guardavivos.

Las maestras de un mismo paño están separa

das menos de 3m. El plano que definen está

separado de la pared + de 10 o - de 15mm.

PLANEIDAD / ESPESOR I-OBR-17 Visua/métri 1 c/.200m2 20431,66 m2 A Encargado Variaciones inferiores a 5mm con regla de 1m.

NTE-RPG Variaciones inferiores a 15mm en toda la longi-

tud o altura del paño.

3 ENLUCIDO
ESPESOR I-OBR-17 Visua/métrico 1 c/.200m2 20431,66 m2 A Encargado Espesor superior a 3mm o inferior a 5mm

NTE-RPG
INTERRUPCION DEL ENLUCIDO I-OBR-17 Visual 1 c/.200m2 20431,66 m2 A Encargado Se interrumpe el enlucido en las juntas es-

NTE-RPG tructurales y/o nivel de rodapié terminado.

ACABADO SUPERFICIE I-OBR-17 Visual 1 c/.200m2 20431,66 m2 A Encargado Completamente liso.

NTE-RPG

4 GUARDAVIVOS
FIJACION I-OBR-17 Visual 1 c/.200m2 ----- A Encargado Está aplomado y/o sus aristas están enrasadas

NTE-RPG con las caras vistas de las maestras de esquina.

El extremo inferior del guardavivos está a nivel

del rodapié.

ENSAYOS

E: Espera Elaborado Jefe de Obra
A: Aviso Fecha 05/04/2004
Ref. R4-P7.1/1

Firma

OBRA: VIVIENDAS GOBERNADOR

ENYESADOS (REVESTIMIENTOS)

Codigo Obra:                       221
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PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

PLANES DE PUNTOS DE INSPECCION Y ENSAYO

DELEGACIÓN: Fecha:                          07/02/05
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P.P.I. 8 UNIDAD:

INSP.  
NÚM.

DESCRIPCIÓN DE LA INSPECCIÓN / ENSAYO NORMA TIPO INSP . FRECUENCIA ALCANCE
P. 

E./A.
RESPONS. CRITERIO ACEPTACION

INSPECCIONES

1 RECEPCION DE MATERIAL I-OBR-14 Visual 30% 56015 ud. A Encargado Tamaño igual al indicado en proyecto.

(ladryeso) NTE-FFL Color y aspecto mismo que el elegido por DF

Sello de calidad reconocido, si no dispone,

certif icados de este material.

2 REPLANTEO I-OBR-14 Métrico 100% 14128,4 m2 E Encargado Se replantea el tabique en altura de modo

NTE-FFL que acabe con una pieza entera al f inal con

una holgura de 2 a 3 cm con el forjado

3 REALIZACION PARED, PLANEIDAD, I-OBR-14 Visual 1 c./30 m 14128,4 m2 A Encargado Los tendeles seran discontinuos y las llagas

ALTURA Y DESPLOME, NIVELACION DE NTE-FFL son alternadas (la distancia entre dos juntas

LAS HILADAS verticales sera mayor a 1/4 de la longitud de

la placa (>210 mm).

A medida que se gana altura es necesario

anclar las placas mediante hierros U.

Desviaciones menores a 5mm medidas con

una regla de 2m, o de 3mm medidas con una

regla de 1 m.

4 ENCUENTROS DE DOS TABIQUES I-OBR-14 Visual 1 c./10 ----- A Encargado Se realiza por enjarje cada dos hiladas.

NTE-FFL encuentros o
esquinas y no
- de 1 p.planta

5 ENLUCIDO FINAL I-OBR-14 Visual 1 c./planta ----- A Encargado Se aplica con llana varias manos asegurando

NTE-FFL un espesor mínimo de 1mm.

ENSAYOS
Tolerancia dimensional, dimensiones, forma UNE 67030 Ensayo Laboratorio ControlNo tienen que tener grietas, agujeros, exfo-

y aspecto. UNE 67019 liaciones, ni regularidades de dimensiones

y de forma. Si es de cara vista no ha de

tener imperfecciones, manchas, quemadas.

Absorción del agua UNE 67027 Ensayo Laboratorio Control<=22% (N.V.); <=20% (C.V.)

Eflorescencia (C.V.) UNE 67029 Ensayo Laboratorio ControlNo ef lorescido o ligeramente (C.V.)

Heladicidad (C.V.) UNE 67028 Ensayo Laboratorio ControlNo heladizo (C.V.)

Resistencia a compresión UNE 67026 Ensayo Laboratorio ControlCalado >=100 kp/cm2

Macizo >=100 kp/cm2

Agujereado >=50 kp/cm2

Succión UNE 67031 Ensayo Laboratorio Control<=0,45 g/cm2 x min

Masa RL-88 Ensayo Laboratorio Control

E: Espera Elaborado Jefe de Obra
A: Aviso Fecha 05/04/2004
Ref. R4-P7.1/1

Firma

OBRA: VIVIENDAS GOBERNADOR

DIVISIONES INTERIORES DE LADRYESO (CERRAMIENTOS)

Codigo Obra:                       221
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Aristas(A)(cm) C.V. (mm) N.V. (mm)
10 < A < 30 ± 3 ± 6

A <= 10 ± 2 ± 4

Aristas(A)(cm) C.V. (mm) N.V. (mm)
10 < A < 30 5 6

A <= 10 3 4

Cara Vista
No Visto ±3º

Tolerancia sobre el valor nominal 
de las aristas

Tolerancia sobre la dispersión de 
la dimensión

Angulos diedros
± 2 º

Largo Grueso N.V. C.V.
3,5cm 1000g ---
5,2cm 1500g 1450g
7,0cm 2000g 1850g
5,2cm 2200g 2000g
6,0cm 2550g 2350g
7,5cm 3200g 2900g

<=26 cm

>=26 cm

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

PLANES DE PUNTOS DE INSPECCION Y ENSAYO

DELEGACIÓN: Fecha:                          07/02/05

CATALUÑA Pag.:                                    

P.P.I. 7 UNIDAD:

INSP.  
NÚM.

DESCRIPCIÓN DE LA INSPECCIÓN / ENSAYO NORMA TIPO INSP . FRECUENCIA ALCANCE
P. 

E./A.
RESPONS. CRITERIO ACEPTACION

INSPECCIONES

1 RECEPCION DE MATERIAL DIT Nº 416 Visual 30% 3040 m2 A Encargado Tamaño igual al indicado en proyecto.

Color y aspecto mismo que el elegido por DF

Sello de calidad reconocido, si no dispone,

certif icados de este material.

2 ALINEACION, NIVELACION Y APLOMADO DIT Nº 416 Métrico 100% 3040 m2 E Encargado Máximo desplome en estructuras hasta 30

DEL PANEL m de altura de 25 mm

Máximo desplome cada 3 m de altura de 6 mm

3 COMPROBACION DE JUNTAS DIT Nº 416 Visual/ c./30 m ----- A Encargado ancho de junta entre 4 y 25 mm

métrico

4 EJECUCION DEL ANCLAJE DEFINITIVO DEL DIT Nº 416 Visual c./10 anclajes ----- A Encargado según detalle del diseño de anclajes

PANEL

5 REPASO DE LOS PANELES Y SELLADO DIT Nº 416 Visual 1 c./planta ----- A Encargado según proyecto

DE LAS JUNTAS

ENSAYOS

E: Espera Elaborado Jefe de Obra
A: Aviso Fecha 05/04/2004
Ref. R4-P7.1/1

Firma

OBRA: VIVIENDAS GOBERNADOR

PANEL PREFABRICADO TIPO GRC (CERRAMIENTOS)

Codigo Obra:                       221

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

PLANES DE PUNTOS DE INSPECCION Y ENSAYO

DELEGACIÓN: Fecha:                          07/02/05

CATALUÑA Pag.:                                    

P.P.I. 6 UNIDAD:

INSP.  
NÚM.

DESCRIPCIÓN DE LA INSPECCIÓN / ENSAYO NORMA TIPO INSP . FRECUENCIA ALCANCE
P. 

E./A.
RESPONS. CRITERIO ACEPTACION

INSPECCIONES

1 RECEPCION DE MATERIALES I-OBR-11 Visual 30% cada ----- A Encargado Certif icados de los materiales.

NTE-QAN entrega

2 REPLANTEO Y TOQUES I-OBR-11 Métrico 100% 918,93 m2 E Encargado Según indicaciones de proyecto y planos

NTE-QAN
3 VERTIDO DE HORMIGON CELULAR I-OBR-11 Visual c/.50m2 918,93 m2 A Encargado El espesor debe ser igual o superior al

REALIZACION DE MEDIAS CAÑAS NTE-QAN indicado en proyecto.

(Acabado con chapa de mortero) La pendiente superior al 1% o inferior a 4%.

La humedad inferior al 6%

4 TELA ASFALTICA I-OBR-11 Visual/métr c/.50m2 918,93 m2 A Encargado Los solapes serán perpendiculares y

(Con armadura de polietileno y fibra de vidrio, NTE-QAN paralelos a la dirección de máxima pendiente

colocación, solape, continuidad y zona bimbeles) y no menores de 7cm. NO se extenderá la

tela hasta que la capa de mortero y hormigón

situados bajo ella, presenten una humedad

inferior al 5%.

5 CAPA DE PLACAS DE POLIESTIRENO I-OBR-11 Visual c/.50m2 918,93 m2 A Encargado Según indicaciones de proyecto y planos

EXTRUIDO, LAMINA POLIPROPILENO Y NTE-QAN
CANTO RODADO.

ENSAYOS

1 Prueba estanqueidad NTE-QAN Prueba Al finalizar 1 Jefe de Obra Según indicaciones de proyecto

E: Espera Elaborado Jefe de Obra
A: Aviso Fecha 05/04/2004
Ref. R4-P7.1/1

Firma

OBRA: VIVIENDAS GOBERNADOR

CUBIERTA NO TRANSITABLE

Codigo Obra:                       221
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CATALUÑA Pag.:                                    

P.P.I. 5 UNIDAD:

INSP.  
NÚM.

DESCRIPCIÓN DE LA INSPECCIÓN / ENSAYO NORMA TIPO INSP . FRECUENCIA ALCANCE
P. 

E./A.
RESPONS. CRITERIO ACEPTACION

INSPECCIONES

1 RECEPCION DE MATERIALES I-OBR-12 Visual Envíos `---- A Encargado Cerif icados de los materiales

NTE-QAT Sello de calidad reconocido, si no dispone,

certif icados de este material.

2 REPLANTEO Y TOQUES I-OBR-12 Métrico 100% 580,75 m2 E Encargado Según indicaciones de proyecto y planos

NTE-QAT
3 LAMINA DE BARRERA DE VAPOR I-OBR-12 Visual c/.50m2 580,75 m2 A Encargado Deberá de estar la superficie del forjado,

NTE-QAT limpia.

4 VERTIDO DE HORMIGON CELULAR, I-OBR-12 Visual c/.50m2 580,75 m2 A Encargado El espesor debe ser igual o superior al

REALIZACION DE MEDIAS CAÑAS NTE-QAT indicado en proyecto.

(Acabado con chapa de mortero) - La pendiente superior al 1% o inferior a 4%.

- La humedad inferior al 6%

5 TELA ASFALTICA I-OBR-12 Visual/métrico c/.20m2 580,75 m2 A Encargado Los solapes seran perpendiculares y

(Con armadura de polietileno, colocación, NTE-QAT paralelos a la dirección de máxima pendiente

solape, continuidad y zona bimbeles) y no menores de 7cm. NO se extenderá la

tela hasta que la capa de mortero y hormigón

situados bajo ella, presenten una humedad

inferior al 5%.

6 LAMINA PVC FLEXIBLE CON ARMADURA I-OBR-12 Visual 100% 580,75 m2 A Encargado Según indicaciones de proyecto y planos

DE MALLA DE FIBRA DE VIDRIO, NTE-QAT
CAPA DE PLACAS DE POLIESTIRENO
EXTRUIDO,

7 COLOCACION RASILLA I-OBR-12 Visual 100% 580,75 m2 A Encargado Según indicaciones de proyecto y planos

NTE-QAT

ENSAYOS

Prueba estanqueidad NTE-QAT Prueba Al finalizar 1 Jefe de Obra Según indicaciones de proyecto

E: Espera Elaborado Jefe de Obra
A: Aviso Fecha 05/04/2004
Ref. R4-P7.1/1

Firma

OBRA: VIVIENDAS GOBERNADOR

CUBIERTA TRANSITABLE

Codigo Obra:                       221 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

PLANES DE PUNTOS DE INSPECCION Y ENSAYO

DELEGACIÓN: Fecha:                          07/02/05

CATALUÑA Pag.:                                    

P.P.I. 4 UNIDAD: FORJADO RETICULAR (ESTRUCTURA)

INSP.  
NÚM.

DESCRIPCIÓN DE LA INSPECCIÓN / ENSAYO NORMA TIPO INSP . FRECUENCIA ALCANCE
P. 

E./A.
RESPONS. CRITERIO ACEPTACION

INSPECCIONES

PILARES
1 REPLANTEO I-OBR-07 Métrico 100% 1829,97 m2 E Encargado Variaciones respecto a las indicadas de

(Distancias entre ejes por planta y entre dos NTE-EHR ±1/20 de la dimensión del soporte en la dire-

plantas). cción que se controla (por planta), y varia-

ción de ±2cm (entre dos plantas).

2 ENCOFRADO I-OBR-07 Visual/métrico 100% 1829,97 m2 A Encargado Según planos

(Verificación mecano, verticalidad)

3 RECEPCION DE LA ARMADURA I-OBR-07 Visual 30% cada 27951 kg A Encargado Está correctamente etiquetado y los diáme-

NTE-EHR entrega tros y longitudes corresponden al proyecto.

Sello de calidad reconocido (al principio)

Si no dispone de sello, certif icado de calidad

de fabricación.

4 ARMADURA I-OBR-07 Visual/métrico 1 c./10 27951 kg E Encargado El recubrimiento deberá ser > 2,5cm.

(Disposición, número y diámetro, radio de NTE-EHR pilares y no La separación de cercos será <1cm y no

doblado, disposición y longitud de empalmes menos de 1 acumulativa.

y anclajes, separación entre barras, recubri- por planta
miento, disposición de los cercos y solape
de cierre de los mismos, separación de los
cercos)

5 RECEPCION DEL HORMIGON I-OBR-07 Visual 100% 172,91 m3 A Encargado La hora limite de uso es de 1hr:30min. de la

NTE-EHR hora de carga.

Certif icado garantía del cemento y ensayos

de los aridos (primeras entradas).

6 VERTIDO, VIBRADO Y CURADO DEL I-OBR-07 Visual 1 c./10 172,91 m3 A Encargado La hora limite de uso es de 1hr:30min. de la

HORMIGON NTE-EHR pilares y no hora de carga.

menos de 1 Resistencia y consistencia misma proyecto.

por planta Aceptación vertido altura inferior a 200cm

y por tongadas.

7 DESENCOFRADO I-OBR-07 Visual 1 c./10 1829,97 m2 A Encargado ----

8 DESPLOME I-OBR-07 Métrico 1 c./10 1829,97 m2 A Encargado Desplome por planta inferior a 1/30 de la

NTE-EHR pilares y no dimensión de la sección en la dirección que

menos de 1 se controla, y/o menor de 2cm.

por planta Desplome en la altura total del edif icio,

inferior a 3cm.

FORJADO RETICULAR
9 ENCOFRADO I-OBR-07 Visual/Métrico 100% 9887,82 m2 A Encargado Según proyecto

(Verificación mecano, horizontalidad) NTE-EHR

10 REPLANTEO I-OBR-07 Métrico 100% 9887,82 m2 E Encargado Variación inferior a 5cm en la separación

(Alineaciones, cotas y limites) NTE-EHR entre ejes. Desviación lateral del eje respecto

a la alineación recta inferior a 0,5cm por m.

11 RECEPCION Y COLOCACION CASETONES I-OBR-07 Visual 30% 9887,82 m2 A Encargado Tamaño sea el mismo que el indicado en 

NTE-EHR proyecto y llega en buenas condiciones.

Certif icado del material.

12 RECEPCION DE LA ARMADURA I-OBR-07 Visual 30% cada 162388,88 kg A Encargado Está correctamente etiquetado y los diáme-

NTE-EHR entrega tros y longitudes corresponden al proyecto.

Sello de calidad reconocido (al principio)

Si no dispone de sello, certif icado de calidad

de fabricación.

13 COLOCACION ARMADURA I-OBR-07 Visual/Métrico 1 c./ 5 162388,88 kg E Encargado Variación inferior a 3cm por exceso o 1cm

NTE-EHR recuadros por defecto.

14 RECEPCION DEL HORMIGON I-OBR-07 Visual 100% 2101,29 m3 A Encargado La hora limite de uso es de 1hr:30min. de la

NTE-EHR hora de carga.

Certif icado garantía del cemento y ensayos

de los aridos (primeras entradas).

15 VERTIDO, VIBRADO Y CURADO DEL I-OBR-07 Visual Tajo 2101,29 m3 A Encargado Variación inferior a -0,5cm o +1cm

HORMIGON NTE-EHR

16 DESENCOFRADO I-OBR-07 Visual c/. 30 mts 9887,82 m2 A Encargado Según planos.

(Primera retirada paneles, retirada resto ma- NTE-EHR
terial a los 28 días)

ENSAYOS

HORMIGON

Resistencia a compresión UNE 83300 Ensayo Laboratorio ControlSuperior al 90% de lo especificado en

UNE 83301 proyecto.

UNE 83303
UNE 83304

Consistencia UNE 83313 Ensayo Laboratorio ControlAsiento (cm):

Seca:0-2:; Plastica:3-5; Blanda:6-9; Fluida:

10-15

Tolerancias: Seca: 0cm, Plastica: ±1cm,

Blanda: ±1cm, Fluída: ±2cm.

E: Espera Elaborado Jefe de Obra
A: Aviso Fecha 05/04/2004
Ref. R4-P7.1/1

Firma

OBRA: VIVIENDAS GOBERNADOR

Codigo Obra:                       221
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PLANES DE PUNTOS DE INSPECCION Y ENSAYO
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P.P.I. 3 UNIDAD:

INSP.  
NÚM.

DESCRIPCIÓN DE LA INSPECCIÓN / ENSAYO NORMA TIPO INSP . FRECUENCIA ALCANCE
P. 

E./A.
RESPONS. CRITERIO ACEPTACION

INSPECCIONES

ZAPATAS
1 Replanteo (distancia entre ejes) I-0BR-05 Metrico 100% 229,09 m3 E Encargado Según cotas proyecto ± 2cm

NTE-CSZ

2 Recepción de armadura I-0BR-05 Visual 30% cada 2409,46 kg A Encargado Está correctamente etiquetado y los diáme-

NTE-CSZ entrega tros y longitudes corresponden al proyecto.

Sello de calidad reconocido (al principio)

Si no dispone de sello, certif icado de calidad

de fabricación.

3 Colocación armadura I-0BR-05 Visual 1 c./10 vigas 2409,46 kg E Encargado Según proyecto y planos y VºBº de D.F.

NTE-CSZ
4 Recepción del hormigón I-0BR-05 Visual 100% 229,09 m3 A Encargado La hora limite de uso es de 1hr:30min. de la

NTE-CSZ hora de carga.

Certif icado garantía del cemento y ensayos

de los aridos (primeras entradas).

5 Vertido de hormigón (vertido, vibrado y cura- I-0BR-05 Visual 1 c./10 pozos 229,09 m3 A Encargado Aceptación vertido altura inferior a 150cm

do del hormigón) NTE-CSZ y no - de 1 y por tongadas.

ENSAYOS

HORMIGON

Resistencia a compresión UNE 83300 Ensayo Superior al 90% de lo especif icado en

UNE 83301 proyecto.

UNE 83303
UNE 83304

Consistencia UNE 83313 Ensayo Asiento (cm):

Seca:0-2:; Plastica:3-5; Blanda:6-9; Fluida:

10-15

Tolerancias: Seca: 0cm, Plastica: ±1cm,

Blanda: ±1cm, Fluída: ±2cm.

E: Espera Elaborado Jefe de Obra
A: Aviso Fecha 05/04/2004
Ref. R4-P7.1/1

Firma

OBRA: VIVIENDAS GOBERNADOR

ZAPATAS (CIMENTACION)

Codigo Obra:                       221
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2 UNIDAD: MURO PANTALLA (CIMENTACION)

DESCRIPCIÓN DE LA INSPECCIÓN / ENSAYO NORMA TIPO INSP . FRECUENCIA ALCANCE
P. 

E./A.
RESPONS. CRITERIO ACEPTACION

INSPECCIONES

Longitud y profundidad, desviaciones. I.T.O.9.1.10Visual / métrico1 por panel 2325 m2 E Encargado Variaciones inferiores a ±5cm en longitud

NTE-CCP Desviación de la verticalidad inferior al 2,5%

Recepción de armadura I.T.O.9.1.10 Visual 30% cada 49000 kg A Encargado Está correctamente etiquetado y los diáme-

NTE-CCP entrega Encargado tros y longitudes corresponden al proyecto.

Sello de calidad reconocido (al principio)

Si no dispone de sello, certif icado de calidad

de fabricación.

Posición, número y diámetros de barra de las I.T.O.9.1.10 Visual 1 por panel 49000 kg E Encargado Iguales a las especificadas en planos y

armaduras de la jaula, distancias y solapes NTE-CCP proyecto

de barras de las armaduras, rigidez de la No haber deformaciones en la jaula

jaula, separadores de recubrimiento. Mayores de 7cm en separadores

Recepción del hormigón I.T.O.9.1.10 Visual 100% 1100 m3 A Encargado La hora limite de uso es de 1hr:30min. de la

NTE-CCP hora de carga.

Certif icado garantía del cemento y ensayos

de los aridos (primeras entradas).

Vertido, vibrado y curado del hormigón. I.T.O.9.1.10 Visual 1 por panel 1100 m3 A Encargado El extremo de la tubería de hormigonar llega

NTE-CCP al fondo o está sumergida 5m como mínimo,

3 si no se utiliza lodos.

ENSAYOS

HORMIGON

Resistencia a compresión UNE 83300 Ensayo 60 m3 Superior al 90% de lo especif icado en

UNE 83301 proyecto.

UNE 83303
UNE 83304

Consistencia UNE 83313 Ensayo 60 m3 Asiento (cm):

Seca:0-2:; Plastica:3-5; Blanda:6-9; Fluida:

10-15

Tolerancias: Seca: 0cm, Plastica: ±1cm,

Blanda: ±1cm, Fluída: ±2cm.

E: Espera Elaborado Jefe de Obra
A: Aviso Fecha 05/04/2004
Ref. R4-P7.1/1

Firma

OBRA: VIVIENDAS GOBERNADOR

Codigo Obra:                       221
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Laboratorio 
Control

Laboratorio 
Control

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

PLANES DE PUNTOS DE INSPECCION Y ENSAYO

DELEGACIÓN: Fecha:                          07/02/05

CATALUÑA Pag.:                                    

P.P.I. 1 UNIDAD:

INSP.  
NÚM.

DESCRIPCIÓN DE LA INSPECCIÓN / ENSAYO NORMA TIPO INSP . FRECUENCIA ALCANCE
P. 

E./A.
RESPONS. CRITERIO ACEPTACION

INSPECCIONES

1 REPLANTEO NTE-CPI Métrico 100% 688 m E Encargado Según planos de proyecto

I-OBR-05
2 PROFUNDIDAD DE LA PERFORACION NTE-CPI Visual/Métrico1 por c/.pilote 688 m A Encargado Se alcanza la profundidad qie especif ica el

I-OBR-05 proyecto.

3 DISPOSICION DE LOS PILOTES NTE-CPI Visual/Métrico 1 c/.grupo 688 m A Encargado Desviaiciones en planta inferiores al 20%

I-OBR-05 pilotes del diámetro del pilote. Desviaciones en dire-

cción inferiores al 4%.

4 RECEPCION DE LA ARMADURA NTE-CPI Visual 30% cada 7159,65 kg A Encargado Está correctamente etiquetado y los diáme-

I-OBR-05 entrega tros y longitudes corresponden al proyecto.

Sello de calidad reconocido (al principio)

Si no dispone de sello, certificado de calidad

de fabricación.

5 COLOCACION ARMADURAS PILOTES NTE-CPI Visual 1 c/.3 grupos 7159,65 kg E Encargado Longitud superior al 90% especif icado en

I-OBR-05 de pilotes proyecto.

6 RECEPCION DEL HORMIGON NTE-CPI Visual 100% 233,08 m3 A Encargado La hora limite de uso es de 1hr:30min. de la

I-OBR-05 hora de carga.

Certificado garantía del cemento y ensayos

de los aridos (primeras entradas).

7 VERTIDO DE HORMIGON NTE-CPI Visual 1 c/.3 grupos 233,08 m3 A Encargado Superior al 90% de lo especificado en

I-OBR-05 de pilotes proyecto.

8 DERRIBO DE CABEZA PILOTES NTE-CPI Visual 1 c/.3 grupos 74 m A Encargado Igual especif icado en proyecto

I-OBR-05 de pilotes

ENSAYOS

HORMIGON

Resistencia a compresión UNE 83300 Ensayo Laboratorio ControlSuperior al 90% de lo especificado en

UNE 83301 proyecto.

UNE 83303
UNE 83304

Consistencia UNE 83313 Ensayo Laboratorio Asiento (cm):

Seca:0-2:; Plastica:3-5; Blanda:6-9; Fluida:

10-15

Tolerancias: Seca: 0cm, Plastica: ±1cm,

Blanda: ±1cm, Fluída: ±2cm.

ACERO CORRUGADO AEH-500 (B 500 S)

Tracción (limite elastico, tensión rotura, alar- UNE 7474 Ensayo Laboratorio 
gamiento y diagramas de cargas y de forma-
ciones).

Doblado-desdoblado a 90º UNE 36088 Ensayo Laboratorio No se han de f isurar en el ensayo.

a - Angulo de doblado: 90º

b - Angulo de desdoblado: 20º

Caracteristicas geometricas UNE 36068 Ensayo Laboratorio Han de estar comprendidas dentro de los

limites admisibles establecidos en el certif ica-

do de homologación. Para las barras que la

adherencia ha estado homologada, tanto

soldables como no soldables, será suf icien-

te que cumplan el apartado 8 "Geometría del

corrugado" de la UNE 36.068-94.

E: Espera Elaborado Jefe de Obra
A: Aviso Fecha 05/04/2004
Ref. R4-P7.1/1

Firma

OBRA: VIVIENDAS GOBERNADOR

PILOTAJE (CIMENTACION)

Codigo Obra:                       221
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Clase de acero Soldable

Limite elastico fy en N/mm² 
no menor que (1)

500

Carga unitaria de ruptura fs 
en N/mm² no menor que (1)

550

Alargamiento de ruptura en 
% sobre base de 5 diámetros 
no menor que

12

Relación fs/fy en ensayo no 
menor que (2) 1,05

(1) Para el calculo de los valores unitarios se

utilizará la sección nominal

(2) Relación minima admisible entre la carga

unitaria de ruptura y el limite elástico obtenido

en cada ensayo.

B 500 S
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ANNEX W  

 

DELEGACION: CATALUÑA OBRA: VIVIENDAS GOBERNADOR CODIGO DE OBRA: 221
 

UNIDAD: FONTANERIA PPI Nº: 13

Fecha Firma Fecha Firma Fecha Firma Fecha Firma Fecha Firma F echa Firma Fecha Firma Fecha Firma Fecha Firma Fecha Firma

RECEPCION DE MATERIALES Entregas 1

REPLANTEO 100% 1 05-07-06 05-07-06 06-07-06 06-07-06 07-07-06 07-04-06 10-07-06 10-07-06 11-07-06 11-07-06

ACOMETIDA Unidad 1

CUARTO DE CONTADORES, CALDERA Unidad 1
DE GAS

TUBERIAS GENERALES  E INTERIORES 1 c/.10m 1

COLOCACION SANITARIOS Y GRIFERIAS 1 c/.10 uds 1

OBSERVACIONES REALIZADO
Fecha:
Firma:

Ref.R1-P7.5/1

11-07-06

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

FICHA CONTROL PUNTOS DE INSPECCION Y ENSAYO

C-2, P. 1ªC-1, P. 4ªC-1, P. 3ªFRECUENCIA ALCANCE

JEFE DE OBRA

INSPECCIONES

ZONAS

C-2, P. 2ª C-2, P. 3ª C-2, P. 4ªC-1, P. BAJA C-1, P. 1ª C-2, P. BAJAC-1, P. 2ª

UNIDAD: DIVISIONES INTERIORES DE LADRYESO PPI Nº: 8

Fecha Firma Fecha Firma Fecha Firma Fecha Firma Fecha Firma F echa Firma Fecha Firma Fecha Firma Fecha Firma Fecha Firma Fe cha Firma Fecha Firma Fecha Firma

RECEPCION DE MATERIAL 30% 56015 ud. 07-06-06 09-06-06 08-05-06 08-05-06 16-05-06 25-05-06 14-06-06 27-06-06 22-03-06 18-04-06 24-04-06 04-05-06 23-05-06
(ladryeso) (1)

REPLANTEO 100% 14128,4 m2 07-06-06 09-06-06 08-05-06 08-05-06 16-05-06 25-05-06 14-06-06 27-06-06 22-03-06 18-04-06 24-04-06 04-05-06 23-05-06

REALIZACION PARED, PLANEIDAD, 1 c./30 m 14128,4 m2 07-06-06 09-06-06 08-05-06 08-05-06 16-05-06 25-05-06 14-06-06 27-06-06 22-03-06 18-04-06 24-04-06 04-05-06 23-05-06
ALTURA Y DESPLOME, NIVELACION DE 13-06-06 15-06-06 15-05-06 15-05-06 05-07-06 05-07-06 05-07-06 05-07-06 (2) 15-05-06 15-05-06 05-07-06 05-07-06
LAS HILADAS 05-07-06 15-05-06 29-06-06 05-07-06 13-07-06 20-07-06

ENCUENTROS DE DOS TABIQUES 1 c./10 ----- 07-06-06 09-06-06 08-05-06 08-05-06 16-05-06 25-05-06 14-06-06 27-06-06 22-03-06 18-04-06 24-04-06 04-05-06 23-05-06
encuentros o 13-06-06 15-06-06 15-05-06 15-05-06 05-07-06 05-07-06 05-07-06 05-07-06 15-05-06 15-05-06 15-05-06 05-07-06 05-07-06
esquinas y no 05-07-06 03-08-06 11-08-06 16-08-06 25-08-06 29-06-06 05-07-06 13-07-06 20-07-06
- de 1 p.planta

ENLUCIDO FINAL 1 c./planta -----

OBSERVACIONES REALIZADO
(1) SE ABRE NO CONFORMIDAD Nº4 EL DIA 30/03/06 Y SE SOLUCIONA EL 19/04/06 Fecha:
(2) SE ABRE NO CONFORMIDAD Nº5 EL DIA 30/03/06 Y SE SOLUCIONA EL 15/04/06 Firma:

Ref.R1-P7.5/1

C-1, P. 1ª C-2, P. 2ª C-2, P. 3ª C-2, P. 4ªC-2, P. BAJAINSPECCIONES P.SÓTANO -2 P. SÓTANO -1 C-1, P. 2ª
C-1, P.
SEMISÓTANO

C-1, P. BAJA

25-08-06

C-2, P. 1ªC-1, P. 4ªC-1, P. 3ªFRECUENCIA ALCANCE

JEFE DE OBRA

ZONAS
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DELEGACION: CATALUÑA OBRA: VIVIENDAS GOBERNADOR CODIGO DE OBRA: 221
 

UNIDAD: MUROS PANTALLA (CIMENTACION) PPI Nº: 2

Fecha Firma Fecha Firma Fecha Firma

Longitud y profundidad, desviaciones. 1 por panel 2325 m2 28-04-05 30-05-05 17-05-05
03-05-05 06-06-05 23-05-05
05-05-05 24-05-05
09-05-05 25-05-05
11-05-05 26-05-05
12-05-05 30-05-05
18-05-05 31-05-05

01-06-05
02-06-05

Recepción de armadura 30% cada 49000 kg 27-04-05 05-05-05 05-05-05
entrega 03-05-05 12-05-05 12-05-05

05-05-05 18-05-05 31-05-05
02-06-05 02-06-05

Posición, número y diámetros de barra de las 1 por panel 49000 kg 28-04-05 30-05-05 17-05-05
armaduras de la jaula, distancias y solapes 03-05-05 06-06-05 23-05-05
de barras de las armaduras, rigidez de la 05-05-05 24-05-05
jaula, separadores de recubrimiento. 09-05-05 25-05-05

11-05-05 26-05-05
12-05-05 30-05-05
18-05-05 31-05-05

01-06-05
02-06-05

Recepción del hormigón 100% 1100 m3

Vertido, vibrado y curado del hormigón. 1 por panel 1100 m3 29-04-05 31-05-05 18-05-05
04-05-05 07-06-05 23-05-05
06-05-05 24-05-05
10-05-05 25-05-05
12-05-05 26-05-05
13-05-05 27-05-05
19-05-05 31-05-05

01-06-05
02-06-05
03-06-05

OBSERVACIONES REALIZADO
Fecha:
Firma:

Ref.R1-P7.5/1

INSPECCIONES ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

VER VERTIDO DE HORMIGON

03-06-05

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

FICHA CONTROL PUNTOS DE INSPECCION Y ENSAYO

FRECUENCIA ALCANCE

JEFE DE OBRA

DELEGACION: CATALUÑA OBRA: VIVIENDAS GOBERNADOR CODIGO DE OBRA: 221
 

UNIDAD: SOLERA - PAVIMENTO DE HORMIGON PPI Nº: 11

Fecha Firma Fecha Firma Fecha Firma Fecha Firma

REPLANTEO 100% 3323 m2 08-10-05 08-10-05 22-11-05 22-11-05

CAPA GRAVA 1 c/.100m2 1709 m2 08-10-05 08-10-05 22-11-05 22-11-05
09-10-05 09-10-05 23-11-05 23-11-05

COLOCACION MALLAZO 1 c/.100m2 3323 m2 04-04-06 03-04-06 05-04-06 27-03-06
07-04-06

LAMINA POLIETILENO 1 c/.100m2 3655,3 m2 03-04-06 31-03-06 04-04-06 24-03-06
06-04-06

RECEPCION DEL HORMIGON c./. recepción 498,45 m3 04-04-06 03-04-06 05-04-06 27-03-06
07-04-06

HORMIGON 1 c/.100m2 498,45 m3
(Vertido, vibrado y curado)

OBSERVACIONES REALIZADO
Fecha:
Firma:

Ref.R1-P7.5/1

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

FICHA CONTROL PUNTOS DE INSPECCION Y ENSAYO

C-1-IZDA.FRECUENCIA ALCANCE

JEFE DE OBRA

VER RECEPCION DEL HORMIGON

INSPECCIONES C-1-DCHA. C-2-IZDA. C-2-DCHA.

07-04-06

DELEGACION: CATALUÑA OBRA: VIVIENDAS GOBERNADORCODIGO DE OBRA: 221
 

UNIDAD: CUBIERTA NO TRANSITABLE PPI Nº: 6

Fecha Firma Fecha Firma

RECEPCION DE MATERIALES 30% cada ----- 21-08-06 22-08-06
entrega

REPLANTEO Y TOQUES 100% 918,93 m2 21-08-06 22-08-06

VERTIDO DE HORMIGON CELULAR c/.50m2 918,93 m2 21-08-06 22-08-06
REALIZACION DE MEDIAS CAÑAS 28-08-06 29-08-06
(Acabado con chapa de mortero)

TELA ASFALTICA c/.50m2 918,93 m2 29-08-06 06-09-06
(Con armadura de polietileno y f ibra de vidrio, 08-09-06 13-09-06
colocación, solape, continuidad y zona bimbeles)

CAPA DE PLACAS DE POLIESTIRENO c/.50m2 918,93 m2
EXTRUIDO, LAMINA POLIPROPILENO Y

CANTO RODADO.

OBSERVACIONES REALIZADO
Fecha:
Firma:

Ref.R1-P7.5/1

INSPECCIONES BLOQUE C-1 BLOQUE C-2

13-09-06

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

FICHA CONTROL PUNTOS DE INSPECCION Y ENSAYO

FRECUENCIA ALCANCE

JEFE DE OBRA

DELEGACION: CATALUÑA OBRA: VIVIENDAS GOBERNADOR CODIGO DE OBRA: 221
 

UNIDAD: ZAPATAS (CIMENTACION) PPI Nº: 3

Fecha Firma Fecha Firma Fecha Firma Fecha Firma

Replanteo (distancia entre ejes) 100% 229,09 m3 06-09-05 26-09-05 26-09-05 29-09-05

Recepción de armadura 30% cada 2409,46 kg 08-09-05 22-09-05 27-09-05 03-10-05
entrega

Colocación armadura 1 c./10 vigas 2409,46 kg 12-09-05 27-09-05 03-10-05 06-10-05
15-09-05 28-09-05 11-11-05 20-10-05
19-09-05 27-09-05 17-11-05 21-10-05
23-09-05 24-10-05
26-09-05

Recepción del hormigón 100% 229,09 m3 14-09-05 29-09-05 05-10-05 10-10-05
19-09-05 30-09-05 14-11-05 21-10-05
21-09-05 03-10-05 18-11-05 24-10-05
27-09-05 25-10-05
28-09-05

Vertido de hormigón (vertido, vibrado y cura1 c./10 pozos 229,09 m3
do del hormigón) y no - de 1

OBSERVACIONES REALIZADO
Fecha:
Firma:

Ref.R1-P7.5/1

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

FICHA CONTROL PUNTOS DE INSPECCION Y ENSAYO

C-1-IZDA.FRECUENCIA ALCANCE

JEFE DE OBRA

VER RECEPCION HORMIGON

INSPECCIONES C-1-DCHA. C-2-IZDA. C-2-DCHA.

18-11-05
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DELEGACION: CATALUÑA OBRA: VIVIENDAS GOBERNADOR CODIGO DE OBRA: 221
 

UNIDAD: PILOTAJE (CIMENTACION) PPI Nº: 1

Fecha Firma Fecha Firma Fecha Firma Fecha Firma

REPLANTEO 100% 688 m 10-08-05 16-08-05 22-08-05 10-08-05

PROFUNDIDAD DE LA PERFORACION 1 por c/.pilote 688 m 12-08-05 17-08-05 23-08-05 12-08-05
16-08-05 05-09-05 12-09-05 16-08-05
17-08-05 07-09-05 13-09-05 13-09-05
07-09-05 12-09-05 15-09-05 14-09-05
08-09-05 15-09-05 16-09-05 15-09-05

16-09-05

DISPOSICION DE LOS PILOTES 1 c/.grupo 688 m
pilotes

RECEPCION DE LA ARMADURA 30% cada 7159,65 kg 10-08-05 22-08-05 22-08-05 10-08-05
entrega 22-08-05 05-09-05 12-09-05 13-09-05

07-09-05 07-09-05 13-09-05 14-09-05
08-09-05 12-09-05 15-09-05 15-09-05

15-09-05 16-09-05 16-09-05

COLOCACION ARMADURAS PILOTES 1 c/.3 grupos 7159,65 kg
de pilotes

RECEPCION DEL HORMIGON 100% 233,08 m3 12-08-05 17-08-05 23-08-05 12-08-05
16-08-05 24-08-05 12-09-05 16-08-05
17-08-05 05-09-05 13-09-05 13-09-05
23-08-05 07-09-05 15-09-05 14-09-05
24-08-05 12-09-05 16-09-05 15-09-05
07-09-05 15-09-05 16-09-05
08-09-05 (1)

VERTIDO DE HORMIGON 1 c/.3 grupos 233,08 m3
de pilotes

DERRIBO DE CABEZA PILOTES 1 c/.3 grupos 74 m 31-08-05 31-08-05 31-08-05 31-08-05
de pilotes 01-09-05 01-09-05 01-09-05 01-09-05

09-09-05 07-09-05 14-09-05 14-09-05
09-09-05 15-09-05 19-09-05
14-09-05 19-09-05
19-09-05

OBSERVACIONES REALIZADO
(1) SE ABRE NO CONFORMIDAD Nº1 EL DIA 06/10/05 Y SE SOLUCIONA EL 13/10/05 Fecha:

Firma:

INSPECCIONES C-1-DCHA. C-2-IZDA. C-2-DCHA.

19-09-05

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

FICHA CONTROL PUNTOS DE INSPECCION Y ENSAYO

C-1-IZDA.FRECUENCIA ALCANCE

JEFE DE OBRA

VER RECEPCION DEL HORMIGON

VER RECEPCION DE ARMADURAS

VER PROFUNDIDAD PERFORACION

DELEGACION: CATALUÑA OBRA: VIVIENDAS GOBERNADOR CODIGO DE OBRA: 221
 

UNIDAD: PANEL PREFABRICADO DE GRC PPI Nº: 7

Fecha Firma Fecha Firma Fecha Firma Fecha Firma Fecha Firma F echa Firma Fecha Firma Fecha Firma

RECEPCION DE MATERIAL 30% 3040 m2 04-09-06 09-09-06 20-06-06 28-07-06 29-06-06 04-09-06
19-07-06
05-09-06

ALINEACION, NIVELACION Y APLOMADO 100% 3040 m2 04-09-06 09-09-06 22-06-06 31-07-06 29-06-06 04-09-06
DEL PANEL 19-07-06 01-09-06 19-07-06 15-09-06

30-08-06 15-09-06 30-08-06
14-09-06

COMPROBACION DE JUNTAS c./30 m ----- 04-09-06 09-09-06 22-06-06 31-07-06 29-06-06 04-09-06
19-07-06 01-09-06 19-07-06 15-09-06
30-08-06 15-09-06 30-08-06
14-09-06

EJECUCION DEL ANCLAJE DEFINITIVO DEL c./10 anclajes ----- 04-09-06 09-09-06 22-06-06 31-07-06 29-06-06 04-09-06
PANEL 19-07-06 (1) 19-07-06 15-09-06

(1) (2) (1)
(2) 01-09-06 30-08-06

30-08-06 15-09-06
14-09-06

REPASO DE LOS PANELES Y SELLADO 1 c./planta ----- 04-09-06 09-09-06 22-06-06 31-07-06 29-06-06 04-09-06
DE LAS JUNTAS 19-07-06 01-09-06 19-07-06 15-09-06

30-08-06 15-09-06 30-08-06
14-09-06

OBSERVACIONES REALIZADO
(1) SE ABRE NO CONFORMIDAD Nº9 EL DIA 02/08/06 Y SE SOLUCIONA EL 30/08/06 Fecha:
(2) SE ABRE NO CONFORMIDAD Nº10 EL DIA 16/08/06 Y SE SOLUCIONA EL 14/09/06 Firma:

15-09-06

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

FICHA CONTROL PUNTOS DE INSPECCION Y ENSAYO

C-2, C/GÓNGORA
C-1, PASO
PEATONAL

C-1, C/MARÍNFRECUENCIA ALCANCE

JEFE DE OBRA

C-1, PATIO
INTERIOR

C-1, C/ALMANSAINSPECCIONES
C-2, PATIO
INTERIOR

C-2, C/ALMANSA
C-2, PASO
PEATONAL

DELEGACION: CATALUÑA OBRA: VIVIENDAS GOBERNADOR CODIGO DE OBRA: 221
 

UNIDAD: PAVIMENTO DE TERRAZO PPI Nº: 10

Fecha Firma Fecha Firma Fecha Firma Fecha Firma Fecha Firma F echa Firma Fecha Firma Fecha Firma Fecha Firma

RECEPCION DE MATERIAL (Terrazo) 30% cada 36137 ud. 05-06-06 13-06-06 28-04-06 11-05-06 25-05-06 15-06-06
entrega

REPLANTEO 100% 5782 m2 05-06-06 13-06-06 20-06-06 29-06-06 20-07-06 28-04-06 11-05-06 25-05-06 15-06-06
(Líneas maestras)

EJECUCION DEL PAVIMENTO c/.100m2 5782 m2 05-06-06 13-06-06 23-06-06 03-07-06 25-07-06 28-04-06 11-05-06 25-05-06 15-06-06
(Capa de arena y mortero, espolvoreo con 12-06-06 22-06-06 29-06-06 19-07-06 10-08-06 10-12-02 24-05-06 (1) 26-06-06
cemento portland, colocación baldosa) 14-06-06

PLANEIDAD Y HORIZONTALIDAD c/.100m2 5782 m2 05-06-06 13-06-06 23-06-06 03-07-06 25-07-06 28-04-06 11-05-06 25-05-06 15-06-06
(Medida por solape con regla de 2m) 12-06-06 22-06-06 29-06-06 19-07-06 10-08-06 10-05-06 24-05-06 14-06-06 26-06-06

LECHADA c/.100m2 5782 m2 07-06-06 16-06-06 27-06-06 06-07-06 27-07-06 08-05-06 22-05-06 12-06-06 21-06-06
09-06-06 26-06-06 03-07-06 21-07-06 11-08-06 10-05-06 24-05-06 14-06-06 26-06-06

REBAJE c/.100m2 5782 m2 15-06-06 28-06-06 06-07-06 25-07-06 16-08-06 15-05-06 29-05-06 19-06-06 29-06-06

PULIDO c/.100m2 5782 m2

ABRILLANTADO c/.100m2 5782 m2

OBSERVACIONES REALIZADO
(1) SE ABRE NO CONFORMIDAD Nº 8 EL DIA 30/05/06 Y SE SOLUCIONA EL 02/06/06 Fecha:

Firma:

Ref.R1-P7.5/1

16-08-06
JEFE DE OBRA

C-1, P. BAJA C-1, P. 1ª C-1, P. 2ªINSPECCIONES C-2, P. 2ª C-2, P. 3ª C-2, P. 4ªC-2, P. 1ªC-1, P. 4ªC-1, P. 3ªFRECUENCIA ALCANCE



Seguiment d’obra dels blocs C1 i C2 dels “Habitatges del Governador” 

  

DELEGACION: CATALUÑA OBRA: VIVIENDAS GOBERNADOR CODIGO DE OBRA: 221
 

UNIDAD: FORJADO RETICULAR PPI Nº: 4

Fecha Firma Fecha Firma Fecha Firma Fecha Firma Fecha Firma F echa Firma Fecha Firma Fecha Firma Fecha Firma Fecha Firma Fe cha Firma Fecha Firma Fecha Firma

PILARES

REPLANTEO 100% 1829,97 m2 06-10-05 16-11-05 16-01-06 20-02-06 03-03-06 17-03-06 21-04-06 05-05-06 13-01-06 02-02-06 23-02-06 10-03-06 24-03-06
(Distancias entre ejes por planta y entre dos

plantas).

ENCOFRADO 100% 1829,97 m2 13-10-05 18-11-05 16-01-06 20-02-06 07-03-06 22-03-06 24-04-06 08-05-06 13-01-06 03-02-06 27-02-06 15-03-06 27-03-06
(Verificación mecano, verticalidad) 18-10-05 21-11-05 02-02-06 21-02-06 10-03-06 07-04-06 02-05-06 11-05-06 16-01-06 06-02-06 28-02-06 20-03-06 02-04-06

19-10-05 23-11-05 22-02-06 13-03-06 17-04-06 12-05-06 19-01-06 15-02-06 01-03-06
27-10-05 25-11-05 16-02-06
15-11-05 29-11-05
18-11-05 01-12-05

06-12-05
13-12-05
16-12-05
19-12-05

RECEPCION DE LA ARMADURA 30% cada 27951 kg 10-10-05 16-11-05 13-01-06 20-02-06 03-03-06 17-03-06 21-04-06 05-05-06 12-01-06 02-02-06 23-02-06 10-03-06 24-03-06
entrega 14-10-05 14-12-05

11-11-05

ARMADURA 1 c./10 27951 kg 13-10-05 18-11-05 16-01-06 20-02-06 07-03-06 22-03-06 24-04-06 08-05-06 13-01-06 03-02-06 27-02-06 15-03-06 27-03-06
(Disposición, número y diámetro, radio de pilares y no 18-10-05 21-11-05 02-02-06 21-02-06 10-03-06 07-04-06 02-05-06 11-05-06 16-01-06 06-02-06 28-02-06 20-03-06 02-04-06
doblado, disposición y longitud de empalmes menos de 1 19-10-05 23-11-05 22-02-06 13-03-06 17-04-06 12-05-06 19-01-06 15-02-06 01-03-06
y anclajes, separación entre barras, recubri por planta 26-10-05 25-11-05 16-02-06
miento, disposición de los cercos y solape 15-11-05 29-11-05
de cierre de los mismos, separación de los 18-11-05 01-12-05
cercos) 06-12-05

13-12-05
16-12-05
19-12-05

RECEPCION DEL HORMIGON 100% 172,91 m3 14-10-05 21-11-05 17-01-06 21-02-06 08-03-06 23-03-06 25-04-06 09-05-06 16-01-06 06-02-06 28-02-06 16-03-06 28-03-06
19-10-05 22-11-05 03-02-06 22-02-06 13-03-06 10-04-06 03-05-06 12-05-06 17-01-06 07-02-06 01-03-06 21-03-06 03-04-06
20-10-05 24-11-05 (4) 23-02-06 14-03-06 18-04-06 15-05-06 20-01-06 16-02-06 02-03-06 (4) (4)
10-11-05 28-11-05 (4) (4) (4) (4) 17-02-06 (4)
16-11-05 30-11-05 (4)
21-11-05 02-12-05

(4) 07-12-05
14-12-05
19-12-05
20-12-05

(4)

VERTIDO, VIBRADO Y CURADO DEL 1 c./10 172,91 m3

HORMIGON pilares y no

menos de 1

por planta

DESENCOFRADO 1 c./10 1829,97 m2 17-10-05 22-11-05 18-01-06 22-02-06 09-03-06 24-03-06 26-04-06 10-05-06 17-02-06 07-02-06 01-03-06 17-03-06 29-03-06
20-10-05 23-11-05 06-02-06 23-02-06 14-03-06 11-04-06 04-05-06 15-05-06 18-02-06 08-02-06 02-03-06 22-03-06 04-04-06
21-10-05 25-11-05 24-02-06 15-03-06 19-04-06 16-05-06 23-02-06 17-02-06 03-03-06

(2) 29-11-05 20-02-06
11-11-05 01-12-05
17-11-05 05-12-05
22-11-05 12-12-05

15-12-05
20-12-05
21-12-05

DESPLOME 1 c./10 1829,97 m2 17-10-05 22-11-05 18-01-06 22-02-06 09-03-06 24-03-06 26-04-06 10-05-06 17-02-06 07-02-06 01-03-06 17-03-06 29-03-06
pilares y no 20-10-05 23-11-05 06-02-06 23-02-06 14-03-06 11-04-06 04-05-06 15-05-06 18-02-06 08-02-06 02-03-06 22-03-06 04-04-06
menos de 1 21-10-05 25-11-05 24-02-06 15-03-06 19-04-06 16-05-06 23-02-06 17-02-06 03-03-06
por planta (1) 29-11-05 20-02-06

11-11-05 01-12-05
17-11-05 05-12-05
22-11-05 12-12-05

15-12-05
20-12-05
21-12-05

FORJADO RETICULAR

ENCOFRADO 100% 9887,82 m2 09-11-05 12-12-05 23-01-06 21-02-06 09-03-06 31-03-06 28-04-06 11-05-06 19-01-06 15-02-06 02-03-06 17-03-06 31-03-06
(Verificación mecano, horizontalidad) 05-12-05 16-01-06 23-05-06 07-02-06 22-02-06

REPLANTEO 100% 9887,82 m2 10-11-05 14-12-05 24-01-06 22-02-06 10-03-06 03-04-06 02-05-06 15-05-06 19-01-06 16-02-06 03-03-06 20-03-06 03-04-06
(Alineaciones, cotas y limites)

RECEPCION Y COLOCACION CASETONES 30% 9887,82 m2 15-11-05 16-12-05 25-01-06 22-02-06 10-03-06 03-04-06 02-05-06 15-05-06 20-01-06 17-02-06 03-03-06 20-03-06 03-04-06
18-11-05 02-01-06 10-02-06 28-02-06 17-03-06 25-04-06 08-05-06 24-05-06 08-02-06 23-02-06 08-03-06 27-03-06 10-04-06
25-11-05 05-01-06 15-02-06
06-12-05 12-01-06
12-12-05 30-01-06

01-02-06

RECEPCION DE LA ARMADURA 30% cada 162388,88 kg 14-11-05 16-12-05 24-01-06 21-02-06 13-03-06 03-04-06 02-05-06 15-05-06 20-01-06 20-02-06 03-03-06 20-03-06 03-04-06
entrega 25-11-05 06-01-06

COLOCACION ARMADURA 1 c./ 5 162388,88 kg 16-11-05 19-12-05 26-01-06 24-02-06 14-03-06 05-04-06 04-05-06 16-05-06 24-01-06 20-02-06 06-03-06 22-03-06 04-04-06
recuadros 21-11-05 03-01-06 13-02-06 02-03-06 20-03-06 27-04-06 09-05-06 25-05-06 09-02-06 24-02-06 10-03-06 29-03-06 12-04-06

28-11-05 06-01-06 16-02-06
07-12-05 09-01-06
13-12-05 13-01-06

31-01-06
02-02-06

RECEPCION DEL HORMIGON 100% 2101,29 m3 18-11-05 20-12-05 30-01-06 28-02-06 16-03-06 07-04-06 08-05-06 18-05-06 26-01-06 22-02-06 08-03-06 24-03-06 06-04-06
23-11-05 05-01-06 15-02-06 06-03-06 22-03-06 (3) 11-05-06 26-05-06 13-02-06 27-02-06 14-03-06 31-03-06 18-04-06
30-11-05 09-01-06 20-02-06 02-05-06
13-12-05 11-01-06
15-12-05 16-01-06

02-02-06
06-02-06

VERTIDO, VIBRADO Y CURADO DEL Tajo 2101,29 m3

HORMIGON

DESENCOFRADO c/. 30 mts 9887,82 m2 28-11-05 28-12-05 06-02-06 13-03-06 29-03-06 09-05-06 18-05-06 24-05-06 02-02-06 01-03-06 21-03-06 07-04-06 25-04-06
(Primera retirada paneles, retirada resto ma- 23-02-06 09-02-06 22-02-06 10-04-06 10-05-06 31-05-06 09-06-06 16-06-06 20-02-06 24-03-06 10-04-06 02-05-06 16-05-06
terial a los 28 días) 03-03-06 27-02-06 26-06-06 10-03-06

07-04-06

OBSERVACIONES REALIZADO
(1) SE ABRE NO CONFORMIDAD Nº2 EL DIA 02/11/05 Y SE SOLUCIONA EL 04/11/05 Fecha:
(2) SE ABRE NO CONFORMIDAD Nº3 EL DIA 10/11/05 Y SE SOLUCIONA EL 22/12/05 Firma:
(3) SE ABRE NO CONFORMIDAD Nº6 EL DIA 07/04/06 Y SE SOLUCIONA MEDIANTE ACCION CORRECTIVA Nº 5 EL DIA 12/09/06

(4) SE ABRE NO CONFORMIDAD Nº7 EL DIA 20/04/06 Y SE SOLUCIONA MEDIANTE ACCION CORRECTIVA Nº 6 EL DIA 

Ref.R1-P7.5/1

C-1, P. 1ª C-2, P. BAJAC-1, P. 2ª

JEFE DE OBRA

INSPECCIONES

ZONAS

C-2, P. 2ª C-2, P. 3ª C-2, P.CUBIERTAP.SÓTANO -2 P. SÓTANO -1
C-1, P.
SEMISÓTANO

C-1, P. BAJA

VER RECEPCION DEL HORMIGON

VER RECEPCION DEL HORMIGON

16-05-06

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

FICHA CONTROL PUNTOS DE INSPECCION Y ENSAYO

C-2, P. 1ªC-1, P. 4ªC-1, P. 3ªFRECUENCIA ALCANCE



Seguiment d’obra dels blocs C1 i C2 dels “Habitatges del 
 

ANNEX X 

MES
DATA 

LECTURA
CONSUM 
MENSUAL

ABRIL 2005 29/04/2005
MAYO 2005 16/05/2005
JUNIO 2005 15/06/2005
JULIO 2005 15/07/2005
AGOSTO 2005 05/08/2005
SEPTIEMBRE 2005 05/09/2005
OCTUBRE 2005 14/10/2005
NOVIEMBRE 2005 14/11/2005
DICIEMBRE 2005 16/12/2005
ENERO 2006 24/01/2006
FEBRERO 2006 27/02/2006
MARZO 2006 16/03/2006
ABRIL 2006 24/04/2006
MAYO 2006 15/05/2006
JUNIO 2006 07/06/2006
JULIO 2006 05/06/2006
AGOSTO 2006 31/08/2006
SEPTIEMBRE 2006 18/09/2006

Seguiment d’obra dels blocs C1 i C2 dels “Habitatges del Governador”                       

CONSUM 
MENSUAL

CONSUM A 
ORIGEN TREBALLS

20,00 20,00 Moviment de Terres

32,00 52,00 Moviment de Terres

22,00 74,00 Moviment de Terres

56,00 130,00 Moviment de Terres

25,00 155,00 Moviment de Terres, Pilots

64,00 219,00 Moviment de Terres, Pilots

40,00 259,00 Moviment de Terres, Cimentació

44,00 303,00 Cimentació, Estructura

16,00 319,00 Estructura

20,00 339,00 Estructura

26,00 365,00 Estructura

18,00 383,00 Estructura, Divisiones, Terrazo

40,00 423,00 Estructura, Divisiones, Terrazo

48,00 471,00 Estructura, Divisiones, Terrazo

50,00 521,00 Estructura, Divisiones, Terrazo

69,00 590,00 Divisiones, Terrazo, Cerramientos, Instalaciones

135,00 725,00 Divisiones, Terrazo, Cerramientos, Instalaciones

15,00 740,00 Divisiones, Terrazo, Cerramientos, Instalaciones

CONTROL CONSUM D'AIGUA
OBRA: VIVIENDAS GOVERNADOR

                                                                                                                                                    

 

ANNEX Y
 

PLUJA 
(mm)

15,00
7,60

12,20
4,40

17,60
91,20

124,40
129,80

3,20
95,20
18,40
15,60
4,60
3,60
1,80
0,20

CONTROL CONSUM D'AIGUA
VIVIENDAS GOVERNADOR

DELEG.: 

A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14

H01
H02
H03
H04
H05

S01
S02

S03

S04
S05
S06
S07

S08

E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E08
E09

COD.

EMISIONES ATMOSFERICAS (A)

AHORRO DE RECURSOS (E)

GENERACION DE AGUAS RESIDUALES (H)

AFECCION AL SUELO (S)

                                                                                                                             

ANNEX Y 

DELEG.: CATALUÑA

Afección primera capa del suelo superf icial

Vertidos en el suelo de aceites y grasas de las máquinas

Consumo de gas-oil

Consumo de electricidad

Afección al suelo por circulación de maquinária

Consumo de agua en el remojo de ladrillos, tochanas y otros prefabricados

Consumo de agua 

Consumo de materiales

RELACION DE CONSIDERACIONES AMBIENTALES

Afección al suelo en la limpieza de canaletas de las cubas de hormigón

Emisiones por grupos electrógenos y camiones grua

Generación de polvo en las excavaciones

Generación de polvo en el transporte de camiones

 

Emisiones de los aerosoles

Emisión de polvo en la realización de regatas

ASPECTO AMBIENTAL

Generación de polvo en la circulación de maquinária

Emisiones de sustáncias tóxicas o peligrosas en soldadura

EMISIONES ATMOSFERICAS (A)
Emisión de polvo durante el derribo

Emisiones de sustáncias tóxicas en las proyecciones de poliuretáno

Generación de polvo corte de pavimentos y revestimientos

Emisiones (COV) en operaciones de pintura

Generación de polvo en el vertido de escombros y restos de obra

Aguas residuales del lavado de las canaletas de las cubas de hormigón 

AHORRO DE RECURSOS (E)

Generación de polvo en corte de marmol

Generación de polvo en la barrida previa al estendido de aridos

Vertido accidental de hormigón en el suelo

Vertido accidental de desencofrante

Consumos de tierras en la obra

Consumo de agua en el curado del hormigón

Vertidos en el suelo

Consumo de madera

Consumo de pintura

GENERACION DE AGUAS RESIDUALES (H)

Afectación al suelo de los elementos auxiliares

Afecciones a los acuíferos por las instalaciones

Vertidos de aguas sanitarias de las instalaciones de obra

Vertidos de aguas procedentes de la perforación de túneles

Afección de las aguas superficiales y subterráneas

AFECCION AL SUELO (S)

                                                                                                                                                                                             

Demolición

Implantación de obra

Movimientos de Tierra / Urbanización

Demollición / Movimientos de Tierra / Urbanización

Demollición / Movimientos de Tierra / Urbanización

Estructura / Saneamiento / Urbanización

Cerramientos y Cubiertas

Revestimientos y Pavimentos

Instalaciones

Revestimientos y Pavimentos / Urbanización

Revestimientos y Pavimentos / Urbanización

Revestimientos y Pavimentos

Cimentación / Urbanización

Movimientos de Tierra / Saneamiento / Urbanización

Implantación de obra

Implantación de obra

Implantación de obra

Cimentación

Cimentación / Estructura / Urbanización

Implantación de obra

Movimientos de Tierra / Cimentación / Urbanización

Movimientos de Tierra / Cimentación / Estructura / 
Cerramientos y Cubiertas / Saneamiento / Urbanización

Demolición / Movimientos de Tierra / Urbanización

Cimentación / Estructura / Urbanizaicón

Cimentación / Estructura / Urbanizaicón

Cimentación / Estructura

Demolición / Cerramientos y Cubiertas / Saneamiento / 
Revestimientos y Pavimentos / Instalaciones / Urbanización

Implantación de obra

Movimientos de Tierra / Urbanización

Estructura / Urbanización

Implantación de obra

Cerramientos y Cubierta

Revestimientos y Pavimentos

Revestimientos y Pavimentos

Implantación de obra

Implantación de obra

Consumo de agua en el remojo de ladrillos, tochanas y otros prefabricados

RELACION DE CONSIDERACIONES AMBIENTALES

Afección al suelo en la limpieza de canaletas de las cubas de hormigón

UNIDAD DE OBRA / ACTUACION

Emisiones de sustáncias tóxicas en las proyecciones de poliuretáno

Aguas residuales del lavado de las canaletas de las cubas de hormigón 

141 

Urbanización

Urbanización

RELACION DE CONSIDERACIONES AMBIENTALES



Seguiment d’obra dels blocs C1 i C2 dels “Habitatges del Governador” 

 
ANNEX Z 
 

V01 Demolición

V02 Implantación de obra

V03 Saneamiento

V04 Implantación de obra

V05 Cimentación / Estructura

V06 Movimientos de Tierra / Urbanización

F01
Implantación de obra / Demolición / Movimientos de Tierra / 
urbanización

F02 Implantación de obra

P01 Implantación de obra

P02 Implantación de obra

P03 Demolición

P04 Movimientos de Tierra / Urbanización

G01 Implantación de obra

D01 Implantación de obra

R01 Demolición

R02 Demolición

R03 Demolición

R04 Demolición / Estructura / Revestimientos y Pavimentos

R05
Demolición / Cimentación / Estructura / Instalaciones / 
Urbanización

R06 Demolición

R07 Movimientos de Tierra / Urbanización

R08 Movimientos de Tierra / Urbanización

R09 Estructura / Saneamiento / Urbanización

R10 Cerramientos y Cubiertas / Saneamiento

R11 Cerramientos y Cubiertas / Saneamiento / Instalaciones

R12 Movimientos de Tierra / Saneamiento / Urbanización

R13 Cerramientos y Cubiertas / Revestimientos y Pavimentos

R14 Revistimientos y Pavimentos

R15 Demolición / Estructura / Revestimientos y Pavimentos

R16 Revistimientos y Pavimentos / Instalaciones

R17 Instalaciones

R18 Revistimientos y Pavimentos / Urbanización

R19 Revistimientos y Pavimentos

R20 Estructura

R21 Implantación de obra

R22 Implantación de obra

R23 Implantación de obra

R24 Implantación de obra

R25 Implantación de obra

R26 Cerramientos y Cubiertas

R27 Estructura

R40 Cimentación / Estructura / Urbanización

R41 Revistimientos y Pavimentos

R42 Urbanización

R43 Implantación de obra

R44 Revistimientos y Pavimentos / Urbanización

R45 Implantación de obra

R46 Cimentación

Ref. D1-PA3.1

Residuos no especiales de elementos de PVC

Residuos no especiales de escoria y restos de soldaduras

Ruido y vibraciones en el posterior uso

Generación de ruido por grupos electrógenos

Emisión de ruido por trabajos en la obra de pequeña maquinária

Afecciones a la flora y fauna en los accessos

Afección al patrimonio histórico

Ruido y vibraciones procedentes de operaciones de derribo

Olores procedentes  instalaciones provisionales de obra

Afección al medio socioeconomico de las instalaciones de obra

Afección al medio socioeconomico en los accesos

Ruido hormigoneras

Residuos no especiales de embalajes plásticos

Residuos no especiales de embalajes de papel y cartón

Residuos no especiales de madera generados por los palets

Residuos no especiales de bentonita

Residuos especiales de siliconas

Residuos especiales de resinas

Residuos no especiales de restos de aglomerado asfáltico

Residuos no especiales de tierras no aptas

Afección a los vecinos

Residuos no especiales de restos de poda 

Afección a la f lora y fauna

OTRAS AFECCIONES (D)

Res.espec. transform./condens. que contienen (PCB) y (PCT)

Residuos no especiales de madera

Residuos no especiales de metal o ferralla

Residuos especiales de desencofrante

Residuos no especiales de fosas septicas

Residuos especiales de envases de sustáncias tóxicas

Residuos especiales de ácidos por acabados de hormigón

Residuos especiales de envases de pinturas

Residuos no especiales de líquidos para pulir el terrazo

Residuos especiales de madera

Residuos no especiales de restos de comida

Residuos no especiales de residuos sanitarios

Residuos no especiales de cerámica, hormigón, mortero y tejas

Residuo no especial de yeso

Residuos no especiales de f ibra de vidrio y lana de roca

Residuos de envases de aerosoles

Residuos no especiales de plástico

Residuos no especiales de pavimentos y revestimientos

Residuos especiales de disolventes

Resid.no espec. con valor concreto

Residuos no especiales de cables

GENERACION DE RUIDO Y VIBRACIONES (V)

AFECCION A LA FLORA Y FAUNA (F)

AFECCIONES AL MEDIO SOCIOECONOMICO (P)

AFECCIONES AL PAISAJE (G)
Afección al paisaje

Residuos no especiales de escombros y restos de obra

Residuos especiales de f ibrocemento / amianto

Generación de ruido de equipos de estendido de mezclas asfalticas en caliente

RESIDUOS (R)

DELEG.: CATALUÑA OBRA: 221

ENTORNO DE OBRA: 1

A02
Contam.atmosf. 
Red.cap.ozono 3 2 1 6 X 2 2 1 1

H01 Contaminación aguas
Ordenanzas 
locales 3 2 1 6 X 2 2 2 3

H02 Contaminación aguas 1 2 1 2  2 2 2 3

H03 Contaminación aguas 1 2 1 2  2 2 2 3

S01 Destrucción del suelo 2 1 1 2  1 2 3 3

E01 Agotamiento de recursos 1 3 1 3  3 3 3 3
E04 Agotamiento de recursos 1 3 1 3  3 3 3 3
E08 Agotamiento de recursos 2 3 1 6 X 3 3 3 3
E09 Agotamiento de recursos 2 3 0 0  3 3 3 3

V02 Contaminación acústica CE 2 3 1 6 X 3 2 2 1

V04 Contaminación acústica 2 3 1 6 X 3 2 2 1

F01 Destruc. f lora y fauna 1 1 1 1  1 2 3 3

F02
Destrucción flora y 
fauna 1 1 1 1  1 2 3 3

P01 Molestias población 2 3 1 6 X 3 3 2 1

P02 Molestias población 2 3 1 6 X 3 3 2 1

G01 Impacto visual 1 1 0 0  1 2 2 3

Entorno
VIVIENDAS GOBERNARDOR

IMPACTO ASOCIADO LEGISLACIÓN IM POR T A N C IA
( 1)

SEN SIB ILIDA D
( 2 )

SIGN IFIC A C ION
( 1)  X  ( 2 )  X  ( 3 )

S
em

i-U
rb

an
o 

(2
)

U
rb

an
o 

(1
)

ASPECTO AMBIENTAL

R
ur

al
 (
3)

F
or

es
ta

l (
4)

URBANO

Afección a la f lora y fauna

IM
P

LA
N

T
A
C

IÓ
N

 O
B
R

A

Generación de ruido por grupos
electrógenos

Emisión de ruido por trabajos en la
obra de pequeña maquinária

Vertidos de aguas procedentes de la 
perforación de túneles

Emisiones por grupos electrógenos y 
camiones grua

Consumo de gas-oil

Consumo de electricidad

Consumo de agua 

Consumo de materiales

Olores procedentes instalaciones

Afectación al suelo de los elementos
auxiliares

Afección al medio socioeconomico
en los accesos

Afecciones a la flora y fauna en los
accessos

Afección al paisaje

UNIDAD 
DE OBRA

COD.

Afecciones a los acuíferos por las
instalaciones

Vertidos de aguas sanitarias de las
instalaciones de obra

C A PA CID A D   
A C T U AC IÓN

( 3 )

CODIGO 
OBRA:

PLAN ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE LOS ASPECTOS AMBIENT ALES

SIGN IF IC A T IV A

Afección al medio socioeconomico
de las instalaciones de obra

P02 Molestias población 2 3 1 6 X 3 3 2 1

G01 Impacto visual 1 1 0 0  1 2 2 3

D01 Contaminación olfativa 1 2 1 2  2 2 2 2

R21
Agotamiento recursos
Contaminación atmosf. 2 2 1 4  2 2 2 2

R22
Agotamiento recursos
Contaminación atmosf. 2 2 1 4  2 2 2 2

R23
Agotamiento recursos
Contaminación atmosf. 2 2 1 4  2 2 2 2

R24
Agotamiento recursos
Contaminación atmosf. 2 2 1 4  2 2 2 2

R25
Agotamiento recursos
Contaminación atmosf. 1 2 1 2  2 2 2 2

R43
Agotamiento recursos
Contaminación atmosf. 1 2 1 2  2 2 2 2

R45
Agotamiento recursos
Contaminación atmosf.

NR-07/NR-03 2 3 1 6 X 3 3 3 3

A03
Contaminación 
atmosférica 3 2 1 6 X 2 2 1 1

A04
Contaminación 
atmosférica 3 2 1 6 X 2 2 1 1

A05
Contaminación 
atmosférica 3 2 1 6 X 2 2 1 1

A14 Contaminac. atmosférica 1 2 1 2  2 2 1 1

S02 Destrucción del suelo 1 1 1 1  1 2 3 3

S03 Contaminación del suelo NR-04 2 1 1 2  1 2 3 3

S04 Destrucción del suelo 1 1 1 1  1 2 3 3

E02 Agotamiento de recursos 1 3 1 3  3 3 3 3

V06
Contam.acúst.
Molest.poblac.

NV-03/NV-04 1 3 1 3  3 2 2 1

F01 Destruc. f lora y fauna 1 1 1 1  1 2 3 3
P04 Destruc.patrim. histórico 1 3 1 3  3 3 2 1

R07
Agotamiento recursos
Contaminación atmosf. 1 2 1 2  2 2 2 2

R08
Agotamiento recursos
Contaminación atmosf. 3 2 1 6 X 2 2 2 2

R12
Agotamiento recursos
Contaminación atmosf.

NR-07/NR-03 1 3 1 3  3 3 3 3

A13
Contaminación 
atmosférica 1 2 0 0  2 2 1 1

H04
Contaminación de las 
aguas

NH-04 3 2 1 6 X 2 2 2 3

H05 Contaminación del suelo NH-06 3 2 1 6 X 2 2 2 3

S02 Destrucción del suelo 2 1 1 2  1 2 3 3

S03 Contaminación del suelo NR-04 3 1 1 3  1 2 3 3

S05 Contaminación del suelo NR-07 3 1 1 3  1 2 3 3

S06 Contaminación del suelo NR-07 3 1 1 3  1 2 3 3

S07 Contaminación del suelo NR-07 3 1 1 3  1 2 3 3
V05 Contaminación acústica NV-03/NV-04 3 3 1 9 X 3 2 2 1

R05
Agotamiento recursos
Contaminación atmosf.

2 2 1 4  2 2 2 2

R40
Agotamiento recursos
Contaminación atmosf.

NR-07/NR-03 2 3 1 6 X 3 3 3 3

R46
Agotamiento recursos
Contaminación atmosf. 1 2 1 2  2 2 2 2

A06
Contaminación 
atmosférica 1 2 0 0  2 2 1 1

H05 Contaminación del suelo NH-06 3 2 1 6 X 2 2 2 3

S03 Contaminación del suelo NR-04 1 1 1 1  1 2 3 3

S05 Contaminación del suelo NR-07 2 1 1 2  1 2 3 3

S06 Contaminación del suelo NR-07 2 1 1 2  1 2 3 3

S07 Contaminación del suelo NR-07 2 1 1 2  1 2 3 3

E03 Agotamiento de recursos 1 3 1 3  3 3 3 3

V05 Contaminación acústica NV-03/NV-04 2 3 1 6 X 3 2 2 1

R04
Agotamiento recursos
Contaminación atmosf. 2 2 1 4  2 2 2 2

R05
Agotamiento recursos
Contaminación atmosf. 2 2 1 4  2 2 2 2

R09
Agotamiento recursos
Contaminación atmosf. 1 2 1 2  2 2 2 2

R15
Agot.recursos
Contam.atmosf.

NR-07/NR-03 2 3 1 6 X 3 3 3 3

R20
Agot.recursos
Contam.atmosf.

NR-07/NR-03 2 3 1 6 X 3 3 3 3

R27
Agotamiento recursos
Contaminación atmosf.

NR-07/NR-03 2 3 1 6 X 3 3 3 3

R40
Agotamiento recursos
Contaminación atmosf.

NR-07/NR-03 2 3 1 6 X 3 3 3 3

Consumo de agua en el curado del 
hormigón

Emisiones de los aerosoles

Aguas residuales del lavado de las 
canaletas de las cubas de hormigón

Vertidos en el suelo de aceites y
grasas de las máquinas

Afección al suelo en la limpieza de 
canaletas de las cubas de hormigón

Residuos especiales desencofrante

Residuos de envases de resinas

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

Residuos especiales de ácidos por
acabados de hormigón

Residuos especiales de madera

Ruido hormigoneras

Residuos no especiales de madera

Residuos no especiales de metal o 
ferralla
Residuos no especiales de escoria y 
restos de soldaduras

M
O

V
IM

IE
N

T
O

S
 D

E
 T

IE
R

R
A

Afección primera capa del suelo
superficial
Vertidos en el suelo de aceites y
grasas de las máquinas

Afección al patrimonio histórico

Residuos de envases de aerosoles

IM
P

LA
N

T
A

C
IÓ

N
 O

B
R

A

Residuos no especiales de madera 
generados por los palets

Consumos de tierras en la obra

Afección a la f lora y fauna

Vertido accidental de desencofrante

Vertido accidental de hormigón en el 
suelo

Olores procedentes instalaciones
provisionales de obra

Generación de polvo en las 
excavaciones

Generación de polvo en el transporte 
de camiones

Afección de las aguas superf iciales 
y subterráneas

Generación de polvo en la 
circulación de maquinária

Generación ruido equipos  estendido 
mezclas asfalticas en caliente

Generación de polvo en la barrida 
previa al estendido de aridos

Afección al suelo en la limpieza de 
canaletas de las cubas de hormigón

Ruido hormigoneras

Afección al paisaje

Residuos no especiales de tierras no 
aptas

Afección al suelo por circulación de
maquinária

Residuos no especiales de restos de 
poda 

Aguas residuales del lavado de las 
canaletas de las cubas de hormigón

Afección primera capa del suelo
superficial

Vertidos en el suelo de aceites y
grasas de las máquinas

Residuos no especiales de metal o 
ferralla

C
IM

E
N

T
A

C
IO

N

Vertido accidental de hormigón en el 
suelo

Vertido accidental de desencofrante

Residuos no especiales de 
embalajes de papel y cartón

Residuos no especiales de 
embalajes plásticos

Residuos no especiales de restos de 
comida

Residuos no especiales de residuos 
sanitarios

Residuos no especiales de fosas 
septicas
Residuos especiales de envases de 
sustáncias tóxicas

Residuos especiales de ácidos por
acabados de hormigón

Residuos no especiales de bentonita

Emisiones de sustáncias tóxicas o
peligrosas en soldadura

Afección al medio socioeconomico
de las instalaciones de obra
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R17
Agot.recursos
Contam.atmosf. 3 2 1 6 X 2 2 2 2

A03
Contaminación 
atmosférica 3 2 1 6 X 2 2 1 1

A04
Contaminación 
atmosférica

3 2 1 6 X 2 2 1 1

A05
Contaminación 
atmosférica

3 2 1 6 X 2 2 1 1

A06
Contaminación 
atmosférica

1 2 0 0  2 2 1 1

A10
Contaminación 
atmosférica

1 2 1 2  2 2 1 1

A11
Contaminación 
atmosférica

1 2 1 2  2 2 1 1

A13
Contaminación 
atmosférica 1 2 0 0  2 2 1 1

A14 Contaminac. atmosférica 1 2 1 2  2 2 1 1

H05 Contaminación del suelo NH-06 3 2 1 6 X 2 2 2 3

S02 Destrucción del suelo 2 1 1 2  1 2 3 3

S03 Contaminación del suelo NR-04 2 1 1 2  1 2 3 3

S04 Destrucción del suelo 3 1 1 3  1 2 3 3

S05 Contaminación del suelo NR-07 3 1 1 3  1 2 3 3

S06 Contaminación del suelo NR-07 3 1 1 3  1 2 3 3

S08 Contaminación del suelo NR-07 3 1 1 3  1 2 3 3
E02 Agotamiento de recursos 1 3 1 3  3 3 3 3

E03 Agotamiento de recursos 1 3 1 3  3 3 3 3

V06
Contam.acúst.
Molest.poblac.

NV-03/NV-04 1 3 1 3  3 2 2 1

F01 Destruc. f lora y fauna 1 1 1 1  1 2 3 3
P04 Destruc.patrim. histórico 1 3 1 3  3 3 2 1

R05 Agotamiento de recursos 1 2 1 2  2 2 2 2

R07
Agotamiento recursos
Contaminación atmosf. 1 2 1 2  2 2 2 2

R08
Agotamiento recursos
Contaminación atmosf. 1 2 1 2  2 2 2 2

R09
Agotamiento recursos
Contaminación atmosf. 1 2 0 0  2 2 2 2

R12
Agotamiento recursos
Contaminación atmosf.

NR-07/NR-03 1 3 1 3  3 3 3 3

R18
Agot.recursos
Contam.atmosf. 3 2 1 6 X 2 2 2 2

R40
Agotamiento recursos
Contaminación atmosf.

NR-07/NR-03 1 3 1 3  3 3 3 3

R42
Agot.recursos
Contam.atmosf. 1 2 1 2  2 2 2 2

R44
Agot.recursos
Contam.atmosf.

NR-07/NR-03 1 3 1 3  3 3 3 3

 OBSERVACIONES
Importancia Leve 1 2 3

Poco sensible 1 2 3
Pondremos un "2" a todos los residuos no especiales y un "3" para los residuos especiales.

"1" si podemos actuar o "0" si no podemos actuar en ese aspecto ambiental

Tabla importancia
Aspecto ambiental

Generación de residuos

Emisiones atmosféricas

Aguas residuales

Afección al suelo y subsuelo

Consum. recursos (electricidad, agua y gas-oil)

Afecciones a la f lora y fauna

Afecciones al medio socioeconómico

Paisaje

Ref. R1-PA4.7 REALIZADO: JEFE DE OBRA
FECHA:
FIRMA:

Ruido

50 m2< S < 200 m2

5.000 m2<S< 20.000 m2

Superficie ocupada fuera de límites terreno < 50 m2

Superficie ocupada por la obra < 5.000 m2

I = 3

 P > 5.000 m3

V > 10 

V > 500 m3

 S> 200 m2

 S> 20.000 m2

Medios extraordinarios o trabajos nocturnos 
durante un período menor de 20 horas

5.000 m2< S<20.000 m2

 S> 20.000 m2

Medios extraordinarios o trabajos nocturnos 
durante un período mayor de 20 horas

 S> 20.000 m2

I = 2

1.000 m3 <P< 5.000 m3

5 < V < 10

100 < V < 500 m3

5.000 m2<S< 20.000 m2

Actividad normal de la instalación en horario diurno
 8 – 22 h

Superficie ocupada por la obra < 5.000 m2

I = 1

Producción < 1.000 m3

Número de vehículos  < 5

Volum.hormig.  < 100 m3

Residuos no especiales de cables

Ocup.superf. < 5.000 m2 

Capacidad de actuación

Residuos no especiales de restos de 
poda 

Residuos no especiales de tierras no 
aptas

Residuos no especiales de 
aglomerado asfáltico

Emisiones (COV) en operaciones de 
pintura

Emisiones de los aerosoles

Aguas residuales del lavado de las 
canaletas de las cubas de hormigón

Residuos no especiales de metal o 
ferralla

Sensibilidad residuos

Generación de polvo en la barrida 
previa al estendido de aridos

Generación ruido equipos  estendido 
mezclas asfalticas en caliente

Afección a la f lora y fauna

Afección al patrimonio histórico

Vertido accidental de hormigón en el 
suelo

Residuos especiales de ácidos por
acabados de hormigón

Residuos especiales de envases de 
pinturas

Importancia de la afectación

Residuos no especiales de escoria y 
restos de soldaduras

U
R

B
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

Generación de polvo en las 
excavaciones

Generación de polvo en la 
circulación de maquinária
Generación de polvo en el transporte 
de camiones
Emisiones de sustáncias tóxicas o
peligrosas en soldadura
Generación de polvo corte de 
pavimentos y revestimientos

Importancia Alta

Vertidos en el suelo

Consumos de tierras en la obra

Consumo de agua en el curado del 
hormigón

Residuos de envases de aerosoles

Residuos no especiales de 
pavimentos y revestimientos

Muy sensibleSensibilidad del entorno

Afección primera capa del suelo
superficial

Vertidos en el suelo de aceites y
grasas de las máquinas

Afección al suelo por circulación de
maquinária

Se considerará SIGNIFICATIVA cuando el resultado de la evaluación sea superior o igual a 9. En este caso, se marcará con una cruz en la columna de “Signif icativa”. En las otras
situaciones, se considerará NO SIGNIFICATIVA.

Afección al suelo en la limpieza de 
canaletas de las cubas de hormigón

R27
Agotamiento recursos
Contaminación atmosf.

NR-07/NR-03 2 3 1 6 X 3 3 3 3

R40
Agotamiento recursos
Contaminación atmosf.

NR-07/NR-03 2 3 1 6 X 3 3 3 3

A07
Agotamiento recursos
Contaminación atmosf. 3 2 1 6 X 2 2 1 1

S03 Contaminación del suelo NR-04 1 1 1 1  1 2 3 3

S08 Contaminación del suelo NR-07 1 1 1 1  1 2 3 3

E05 Agotamiento de recursos 1 3 1 3  3 3 3 3

R10
Agotamiento recursos
Contaminación atmosf. 1 2 1 2  2 2 2 2

R11
Agotamiento recursos
Contaminación atmosf. 1 2 1 2  2 2 2 2

R13
Agotamiento recursos
Contaminación atmosf. 3 2 1 6 X 2 2 2 2

R26
Agotamiento recursos
Contaminación atmosf.

NR-07/NR-03 2 3 1 6 X 3 3 3

A06
Contaminación 
atmosférica 1 2 0 0  2 2 1 1

A14 Contaminac. atmosférica 1 2 1 2  2 2 1 1

S03 Contaminación del suelo NR-04 1 1 1 1  1 2 3 3

S08 Contaminación del suelo NR-07 2 1 1 2  1 2 3 3

V03 Contaminación acústica NV-03/NV-04 1 3 1 3  3 2 2 1

R09
Agotamiento recursos
Contaminación atmosf. 1 2 0 0  2 2 2 2

R10
Agotamiento recursos
Contaminación atmosf. 3 2 1 6 X 2 2 2 2

R11
Agotamiento recursos
Contaminación atmosf. 1 2 1 2  2 2 2 2

R12
Agotamiento recursos
Contaminación atmosf.

NR-07/NR-03 1 3 1 3  3 3 3 3

A08
Contaminación 
atmosférica

NA-03 2 2 1 4  2 2 1 1

A10
Contaminación 
atmosférica 3 2 1 6 X 2 2 1 1

A11
Contaminación 
atmosférica 2 2 1 4  2 2 1 1

A12
Contaminación 
atmosférica 1 2 1 2  2 2 1 1

S08 Contaminación del suelo NR-07 3 1 1 3  1 2 3 3
E06 Agotamiento de recursos 1 3 0 0  3 3 3 3
E07 Agotamiento de recursos 1 3 0 0  3 3 3 3

R04
Agotamiento recursos
Contaminación atmosf. 1 2 1 2  2 2 2 2

R13
Agotamiento recursos
Contaminación atmosf. 3 2 1 6 X 2 2 2 2

R14
Agotamiento recursos
Contaminación atmosf. 3 2 1 6 X 2 2 2 2

R15
Agot.recursos
Contam.atmosf.

NR-07/NR-03 3 3 1 9 X 3 3 3 3

R16
Agot.recursos
Contam.atmosf. 1 2 1 2  2 2 2 2

R18
Agot.recursos
Contam.atmosf. 3 2 1 6 X 2 2 2 2

R19
Agot.recursos
Contam.atmosf.

NR-07/NR-03 3 3 1 9 X 3 3 3 3

R41
Agot.recursos
Contam.atmosf. 3 2 1 6 X 2 2 2 2

R44
Agot.recursos
Contam.atmosf.

NR-07/NR-03 3 3 1 9 X 3 3 3 3

A09
Contaminación 
atmosférica 3 2 1 6 X 2 2 1 1

S08 Contaminación del suelo NR-07 1 1 1 1  1 2 3 3

R05 Agotamiento de recursos 1 2 1 2  2 2 2 2

R11
Agotamiento recursos
Contaminación atmosf. 1 2 1 2  2 2 2 2

R16
Agot.recursos
Contam.atmosf. 1 2 1 2  2 2 2 2

R17
Agot.recursos
Contam.atmosf. 3 2 1 6 X 2 2 2 2Residuos no especiales de cables

Residuos no especiales de 
pavimentos y revestimientos

Residuos no especiales de 
elementos de PVC

Ruido y vibraciones en el posterior
uso

Residuos no especiales de fibra de
vidrio y lana de roca

Residuos no especiales de plástico

Residuos de envases de siliconas

Residuos de envases de resinas

Residuos no especiales de fibra de
vidrio y lana de roca

Residuos de envases de aerosoles

Residuo no especial de yeso

Residuos especiales de envases de 
pinturas

Residuos especiales de madera

Residuos no especiales de plástico

Residuos no especiales de fibra de
vidrio y lana de roca

Emisiones de los aerosoles

Vertidos en el suelo de aceites y
grasas de las máquinas

Vertidos en el suelo

R
E

V
E

S
T

IM
IE

N
T

O
S

 Y
 P

A
V

IM
E

N
T

O
S

Emisiones de sustáncias tóxicas en 
las proyecciones de poliuretáno

Generación de polvo corte de 
pavimentos y revestimientos

Emisiones (COV) en operaciones de 
pintura
Generación de polvo en corte de 
marmol

Residuos no especiales de madera

S
A

N
E

A
M

IE
N

T
O

Residuos especiales de ácidos por
acabados de hormigón

C
E

R
R

A
M

IE
N

T
O

S
 Y

 C
U

B
IE

R
T

A
S

Vertidos en el suelo de aceites y
grasas de las máquinas

Consumo de pintura

Generación de polvo en el vertido de
escombros y restos de obra

Emisión de polvo en la realización de
regatas

Consumo de madera

Vertidos en el suelo

Residuos especiales de disolventes

Residuos no especiales de líquidos 
para pulir el terrazo

Residuos no especiales de 
cerámica, hormigón, mortero y tejas

Vertidos en el suelo

IN
S

T
A

LA
C

IO
N

E
S Vertidos en el suelo

Residuos no especiales de metal o 
ferralla

Emisiones de sustáncias tóxicas o
peligrosas en soldadura

Residuos no especiales de escoria y 
restos de soldaduras

Residuos no especiales de 
cerámica, hormigón, mortero y tejas

Consumo de agua en el remojo de 
ladrillos, tochanas y otros 

Residuos no especiales de 
elementos de PVC
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DELEGACION: CATALUÑA OBRA: VIVIENDAS GOBERNADOR CODIGO DE OBRA:

IMPLANTACION DE LA OBRA PPI Nº: 15
Visto bueno
Datos a controlar

A02 Emisiones por grupos electrogenos y camiones grua

V02 Generación de ruido por grupos electrógenos

V04 Emisión de ruido por trabajos en la obra de pequeña  maquinária

P01 Afección al medio socioeconomico en los accesos

P02 Afección al medio socioeconomico de las instalacion es de obra

R45 Residuos especiales de envases de sustáncias tóxica s

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 1 2 3 4 5
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
2 4 /
3 1

25 26 27 28 29 30 28 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 2 3 /
3 0

2 4 /
3 1

25 26 27 28 29 27 28 29 30

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31 26 27 28 29 30 2 4 /

3 1
25 26 27 28 29 30 28 29 30 26 27 28 29 30 31

1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
2 3 /
3 0

2 4 /
3 1

25 26 27 28 29 27 28 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 26 27 28 29 30

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 1 2 3 4 5 1 2 3
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24
2 4 /
3 1

25 26 27 28 29 30 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 2 3 /
3 0

2 4 /
3 1

25 26 27 28 29 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31

E08 Consumo de agua 

Control de agua Control de agua Control de agua

Control de agua Control de agua Control de agua Control de agua Control de agua Control de agua

Control de agua Control de agua Control de agua Control de agua Control de agua Control de agua

Control de agua Control de agua Control de agua

H01 Vertidos de aguas sanitarias de las instalaciones d e obra

El día 26/07/05 se reclama al Departamento de Clavagueram permiso para conectar la caseta sanitaria con el alcantarillado general.

El día 03/08/05 realizan una inspección en la obra y dan el visto bueno de la conexión.

El día 16/09/05 se recibe en las oficinas de Construcciones Solius la aprobación escrita de la conexión.

OBSERVACIONES REALIZADO JEFE DE OBRA
Fecha:
Firma:

Ref.R1-P7.5/1

ENERO 2.005 FEBRERO 2.005 MARZO 2.005 ABRIL 2.005 MAYO 2005 JUNIO 2005

JULIO 2.005 AGOSTO 2.005 SEPTIEMBRE 2.005 OCTUBRE 2.00 5

PLAN ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

FICHA CONTROL PUNTOS DE INSPECCION Y ENSAYO
221

ACTIVIDAD AMBIENTAL:

PUNTOS DE INSPECCION Y ENSAYO / VERIFICACIONES

semana nº 1 semana nº 1 semana nº 1 semana nº 1

NOVIEMBRE 2.005 DICIEMBRE 2.005

ENERO 2.005 FEBRERO 2.005 MARZO 2.005 ABRIL 2.005 MAYO 2005 JUNIO 2005
semana nº 1 semana nº 1
semana nº 2 semana nº 2
semana nº 3 semana nº 3

semana nº 2 semana nº 2
semana nº 3 semana nº 3 semana nº 3 semana nº 3

semana nº 2 semana nº 2

semana nº 5 semana nº 5 semana nº 5 semana nº 5
semana nº 4 semana nº 4 semana nº 4 semana nº 4 semana nº 4 semana nº 4

semana nº 5 semana nº 5

NOVIEMBRE 2.005 DICIEMBRE 2.005JULIO 2.005 AGOSTO 2.005
semana nº 1 semana nº 1

SEPTIEMBRE 2.005 OCTUBRE 2.005

semana nº 2 semana nº 2
semana nº 1

semana nº 3

semana nº 1semana nº 1 semana nº 1
semana nº 2semana nº 2 semana nº 2

semana nº 3
semana nº 2

semana nº 4 semana nº 4 semana nº 4 semana nº 4
semana nº 3 semana nº 3 semana nº 3 semana nº 3

semana nº 1 semana nº 1

semana nº 5 semana nº 5 semana nº 5 semana nº 5

ENERO 2.006 FEBRERO 2.006 MARZO 2.006 ABRIL 2.006

MARZO 2.006 ABRIL 2.006

31-08-06

semana nº 4 semana nº 4
semana nº 5 semana nº 5

MAYO 2006 JUNIO 2006

MAYO 2006 JUNIO 2006

JULIO 2.006 AGOSTO 2.006 SEPTIEMBRE 2.006 OCTUBRE 2.00 6 NOVIEMBRE 2.006 DICIEMBRE 2.006

ENERO 2.006 FEBRERO 2.006

semana nº 2 semana nº 2
semana nº 1 semana nº 1 semana nº 1 semana nº 1

semana nº 2 semana nº 2
semana nº 3 semana nº 3 semana nº 3 semana nº 3 semana nº 3 semana nº 3
semana nº 2 semana nº 2

semana nº 5 semana nº 5 semana nº 5 semana nº 5
semana nº 4 semana nº 4 semana nº 4 semana nº 4 semana nº 4 semana nº 4

semana nº 5 semana nº 5

NOVIEMBRE 2.006 DICIEMBRE 2.006
semana nº 1 semana nº 1

JULIO 2.006 AGOSTO 2.006
semana nº 1 semana nº 1 semana nº 1 semana nº 1

SEPTIEMBRE 2.006 OCTUBRE 2.006

semana nº 3 semana nº 3 semana nº 3 semana nº 3
semana nº 2 semana nº 2 semana nº 2 semana nº 2 semana nº 2 semana nº 2

semana nº 3 semana nº 3
semana nº 4 semana nº 4
semana nº 5 semana nº 5

semana nº 4 semana nº 4
semana nº 5 semana nº 5 semana nº 5 semana nº 5

semana nº 4 semana nº 4
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ANNEX AB 

 

 

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

PLANES DE PUNTOS DE INSPECCION Y ENSAYO

DELEGACIÓN: Fecha:                          15/03/05

CATALUÑA Pag.:                                    

P.P.I. 23 UNIDAD:

INSP.  
NÚM.

DESCRIPCIÓN DE LA INSPECCIÓN / ENSAYO NORMA TIPO INSP . FRECUENCIA RESPONS.

INSPECCIONES

1 A03 I-MA-06 Visual Encargado - Evitar el trànsit de vehicles amb excés de velocitat.

- Regar els trams d’obra que poden generar pols.

2 A04 I-MA-06 Visual 100% Encargado - Evitar el trànsit de vehicles amb excés de velocitat.

- Regar els trams d’obra que poden generar pols.

3 A05 I-MA-06 Visual 100% Encargado - Evitar el trànsit de vehicles amb excés de velocitat.

4 H05 NH-06 Visual 100% Encargado - S’inclourà en el contracte la prohibició de rentar les cubes a l’obra

I-MA-06 - es planif icarà la ubicació del contenidorpel rentat de les canaletes

- el residus de formigó seran retirats per un gestor autoritzat.

- Finalment es restablirà el terreny on s’han realitzat les neteges

5 R18 NR-07/NR-03 100% Encargado - Número de contenedores y identif icación de acuerdo con el PMA

I-MA-01 - Seguiment Instrucció Tècnica I-MA-01 Gestió dels residus
I-MA-06

E: Espera Elaborado Jefe de Obra
A: Aviso Fecha 15/03/2005
Ref. R4-P7.1/1

Firma

- Comunicar i Senyalitzar correctament als conductors de
camions de formigó

- L’aigua pot ser tractada i abocada al clavegueram segons
ordenances o reutilitzada per al curat del formigó.

Generación de polvo en la circulación
de maquinária

Generación de polvo en el transporte
de camiones

- Cobrir la caixa dels camions amb lones, en el cas de transport
de terres en zones urbanes.

- Millorar el ferm dels camins: pavimentació, compactació, rec
periòdic i escombrada periòdica.

- Evitar, si és possible, la realització d’activitats de moviment de
terra en situacions de vent fort o molt fort.

- Cobrir la caixa dels camions amb lones, en el cas de transport
de terres en zones urbanes.

- Millorar el ferm dels camins: pavimentació, compactació, rec
periòdic i escombrada periòdica.

Visual / 
Documental

Residuos no especiales de pavimentos
y revestimientos

OBRA: VIVIENDAS GOBERNADOR

URBANIZACION

Codigo Obra:                       221

Aguas residuales del lavado de las
canaletas de las cubas de hormigón

Generación de polvo en las
excavaciones

Diario según 
climatología

CRITERIO ACEPTACION

- Evitar, si és possible, la realització d’activitats de moviment de
terra en situacions de vent fort o molt fort.

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

PLANES DE PUNTOS DE INSPECCION Y ENSAYO

DELEGACIÓN: Fecha:                          15/03/05

CATALUÑA Pag.:                                    

P.P.I. 22 UNIDAD:

INSP.  
NÚM.

DESCRIPCIÓN DE LA INSPECCIÓN / ENSAYO NORMA TIPO INSP . FRECUENCIA RESPONS.

INSPECCIONES

1 A09 I-MA-07 Visual 100% Encargado - Utilización de maquinaria con sistemas de elimación de polvo

2 R17 Residuos no especiales de cables I-MA-01 100% Encargado
I-MA-07

- Número de contenedores y identif icación de acuerdo con el PMA

- Seguiment Instrucció Tècnica I-MA-01 Gestió dels residus

E: Espera Elaborado Jefe de Obra
A: Aviso Fecha 15/03/2005
Ref. R4-P7.1/1

Firma

Codigo Obra:                       221

Emisión de polvo en la realización de
regatas

CRITERIO ACEPTACION

Visual / 
Documental

- No efectuar operaciones de corte en situaciones de viento
fuerte o muy fuerte

- Inexistencia de residuos especiales en los contenedores no
especiales

OBRA: VIVIENDAS GOBERNADOR

INSTALACIONES

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

PLANES DE PUNTOS DE INSPECCION Y ENSAYO

DELEGACIÓN: Fecha:                          15/03/05

CATALUÑA Pag.:                                    

P.P.I. 21 UNIDAD:

INSP.  
NÚM.

DESCRIPCIÓN DE LA INSPECCIÓN / ENSAYO NORMA TIPO INSP . FRECUENCIA RESPONS.

INSPECCIONES

1 A10 I-MA-07 Visual 100% Encargado - Utilización de maquinaria con sistemas de elimación de polvo

- Vertido de escombros por tubos estancos

2 R13 I-MA-07 100% Encargado

- Número de contenedores y identif icación de acuerdo con el PMA

- Seguiment Instrucció Tècnica I-MA-01 Gestió dels residus

3 R14 Residuo no especial de yeso I-MA-01 100% Encargado
I-MA-07

- Número de contenedores y identif icación de acuerdo con el PMA

- Seguiment Instrucció Tècnica I-MA-01 Gestió dels residus

4 R15 Residuos especiales de madera NR-07/NR-03 100% Encargado - Número de contenedores y identif icación de acuerdo con el PMA

I-MA-01 - Seguiment Instrucció Tècnica I-MA-01 Gestió dels residus

I-MA-07

5 R18 I-MA-01 100% Encargado
I-MA-07

- Número de contenedores y identif icación de acuerdo con el PMA

- Seguiment Instrucció Tècnica I-MA-01 Gestió dels residus

6 R19 Residuos especiales de disolventes NR-07/NR-03 100% Encargado - Número de contenedores y identif icación de acuerdo con el PMA

I-MA-01 - Seguiment Instrucció Tècnica I-MA-01 Gestió dels residus

I-MA-07

7 R41 I-MA-01 100% Encargado
I-MA-07

- Número de contenedores y identif icación de acuerdo con el PMA

- Seguiment Instrucció Tècnica I-MA-01 Gestió dels residus

8 R44 NR-07/NR-03 100% Encargado - Número de contenedores y identif icación de acuerdo con el PMA

I-MA-01 - Seguiment Instrucció Tècnica I-MA-01 Gestió dels residus

I-MA-07

E: Espera Elaborado Jefe de Obra
A: Aviso Fecha 15/03/2005
Ref. R4-P7.1/1

Firma

- Inexistencia de residuos especiales en los contenedores no
especiales

- No efectuar operaciones de corte en situaciones de viento
fuerte o muy fuerte

- Inexistencia de residuos especiales en los contenedores no
especiales

- Inexistencia de residuos especiales en los contenedores no
especiales

- Inexistencia de residuos especiales en los contenedores no
especiales

Residuos no especiales de líquidos
para pulir el terrazo

Residuos no especiales de pavimentos
y revestimientos

Residuos especiales de envases de
pinturas

Visual / 
Documental

Visual / 
Documental

Visual / 
Documental

Visual / 
Documental

Visual / 
Documental

Visual / 
Documental

Visual / 
Documental

OBRA: VIVIENDAS GOBERNADOR

REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS

Codigo Obra:                       221

CRITERIO ACEPTACION

Generación de polvo corte de
pavimentos y revestimientos

Residuos no especiales de cerámica,
hormigón, mortero y tejas

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

PLANES DE PUNTOS DE INSPECCION Y ENSAYO

DELEGACIÓN: Fecha:                          15/03/05

CATALUÑA Pag.:                                    

P.P.I. 19 UNIDAD:

INSP.  
NÚM.

DESCRIPCIÓN DE LA INSPECCIÓN / ENSAYO NORMA TIPO INSP . FRECUENCIA RESPONS.

INSPECCIONES

1 A07 I-MA-07 Visual 100% Encargado - Utilitzar tubs amb connexions estanques entre si.

- col.locar una lona en la última connexió del tub

2 R13 I-MA-01 100% Encargado
I-MA-07

- Número de contenedores y identificación de acuerdo con el PMA

- Seguiment Instrucció Tècnica I-MA-01 Gestió dels residus

3 R26 Residuos de envases de siliconas NR-07/NR-03 100% Encargado - Número de contenedores y identificación de acuerdo con el PMA

I-MA-01 - Seguiment Instrucció Tècnica I-MA-01 Gestió dels residus

I-MA-07

E: Espera Elaborado Jefe de Obra
A: Aviso Fecha 15/03/2005
Ref. R4-P7.1/1

Firma

Codigo Obra:                       221

CRITERIO ACEPTACION

Visual / 
Documental

Visual / 
Documental

Generación de polvo en el vertido de
escombros y restos de obra

Residuos no especiales de cerámica,
hormigón, mortero y tejas

- Inexistencia de residuos especiales en los contenedores no
especiales

OBRA: VIVIENDAS GOBERNADOR

CERRRAMIENTOS Y CUBIERTAS
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PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

PLANES DE PUNTOS DE INSPECCION Y ENSAYO

DELEGACIÓN: Fecha:                          15/03/05

CATALUÑA Pag.:                                    

P.P.I. 18 UNIDAD:

INSP.  
NÚM.

DESCRIPCIÓN DE LA INSPECCIÓN / ENSAYO NORMA TIPO INSP . FRECUENCIA RESPONS.

INSPECCIONES

1 H05 NH-06 Visual 100% Encargado - S’inclourà en el contracte la prohibició de rentar les cubes a l’obra

I-MA-05 - es planif icarà la ubicació del contenidorpel rentat de les canaletes

- el residus de formigó seran retirats per un gestor autoritzat.

- Finalment es restablirà el terreny on s’han realitzat les neteges

2 V05 NV-03/NV-04 Visual 100% Encargado - Evitar la presència de diversos camions formigonera a l’obra
I-MA-05

3 R15 NR-07/NR-03 100% Encargado - Número de contenedores y identif icación de acuerdo con el PMA

I-MA-01 - Seguiment Instrucció Tècnica I-MA-01 Gestió dels residus

I-MA-05

4 R20 NR-07/NR-03 100% Encargado - Número de contenedores y identif icación de acuerdo con el PMA

I-MA-01 - Seguiment Instrucció Tècnica I-MA-01 Gestió dels residus

I-MA-05

5 R27 NR-07/NR-03 100% Encargado - Número de contenedores y identif icación de acuerdo con el PMA

I-MA-01 - Seguiment Instrucció Tècnica I-MA-01 Gestió dels residus

I-MA-05

6 R40 NR-07/NR-03 100% Encargado - Número de contenedores y identif icación de acuerdo con el PMA

I-MA-01 - Seguiment Instrucció Tècnica I-MA-01 Gestió dels residus

I-MA-05

E: Espera Elaborado Jefe de Obra
A: Aviso Fecha 15/03/2005
Ref. R4-P7.1/1

Firma

Residuos especiales de ácidos por
acabados de hormigón

Ruido hormigoneras

Residuos especiales de madera

Residuos especiales desencofrante

- Comunicar i Senyalitzar correctament als conductors de
camions de formigó

- L’aigua pot ser tractada i abocada al clavegueram segons
ordenances o reutilitzada per al curat del formigó.

OBRA: VIVIENDAS GOBERNADOR

ESTRUCTURA

Codigo Obra:                       221

Aguas residuales del lavado de las
canaletas de las cubas de hormigón

CRITERIO ACEPTACION

Residuos de envases de resinas

Visual / 
Documental

Visual / 
Documental

Visual / 
Documental

Visual / 
Documental

- Evitar col.locar formigoneres, compressors i maquinària
sorollosa en emplaçaments de l’obra sensibles al soroll

- Si cal utilitzar formigoneres manuals, prioritzar les elèctriques.

- Dur a terme la descarrega i la distribució del formigó amb la
màxima celeritat possible.

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

PLANES DE PUNTOS DE INSPECCION Y ENSAYO

DELEGACIÓN: Fecha:                          15/03/05

CATALUÑA Pag.:                                    

P.P.I. 17 UNIDAD:

INSP.  
NÚM.

DESCRIPCIÓN DE LA INSPECCIÓN / ENSAYO NORMA TIPO INSP . FRECUENCIA RESPONS.

INSPECCIONES

1 H04 NH-04 Visual 100% Encargado
I-MA-05

2 H05 NH-06 Visual 100% Encargado - S’inclourà en el contracte la prohibició de rentar les cubes a l’obra

I-MA-05 - es planif icarà la ubicació del contenidorpel rentat de les canaletes

- el residus de formigó seran retirats per un gestor autoritzat.

- Finalment es restablirà el terreny on s’han realitzat les neteges

3 V05 NV-03/NV-04 Visual 100% Encargado - Evitar la presència de diversos camions formigonera a l’obra

I-MA-05

4 R40 NR-07/NR-03 100% Encargado - Número de contenedores y identif icación de acuerdo con el PMA

I-MA-01 - Seguiment Instrucció Tècnica I-MA-01 Gestió dels residus

I-MA-05

E: Espera Elaborado Jefe de Obra
A: Aviso Fecha 15/03/2005
Ref. R4-P7.1/1

Firma

Residuos especiales de ácidos por
acabados de hormigón

Ruido hormigoneras

OBRA: VIVIENDAS GOBERNADOR

CIMENTACION

Codigo Obra:                       221

Afección de las aguas superficiales y
subterráneas

Aguas residuales del lavado de las
canaletas de las cubas de hormigón

CRITERIO ACEPTACION

- Les restes produïdes durant la construcció no podran utilitzar-
se com a material de replè sense l’autorització de la DO.

- En els formigonats in-situ en contacte amb el terreny es
comprovaran les condicions del sòl.

Visual / 
Documental

- Evitar col.locar formigoneres, compressors i maquinària
sorollosa en emplaçaments de l’obra sensibles al soroll

- Si cal utilitzar formigoneres manuals, prioritzar les elèctriques.

- Dur a terme la descarrega i la distribució del formigó amb la
màxima celeritat possible.

- Utilització de formigons menys fluids per tal de reduir l’afectació
on la permeabilitat del terreny ho faci recomanable.

- Comunicar i Senyalitzar correctament als conductors de
camions de formigó

- L’aigua pot ser tractada i abocada al clavegueram segons
ordenances o reutilitzada per al curat del formigó.

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

PLANES DE PUNTOS DE INSPECCION Y ENSAYO

DELEGACIÓN: Fecha:                          15/03/05

CATALUÑA Pag.:                                    

P.P.I. 16 UNIDAD:

INSP.  
NÚM.

DESCRIPCIÓN DE LA INSPECCIÓN / ENSAYO NORMA TIPO INSP . FRECUENCIA RESPONS.

INSPECCIONES

1 A03 I-MA-04 Visual Encargado - Evitar el trànsit de vehicles amb excés de velocitat.

- Regar els trams d’obra que poden generar pols.

2 A04 I-MA-04 Visual 100% Encargado - Evitar el trànsit de vehicles amb excés de velocitat.

- Regar els trams d’obra que poden generar pols.

3 A05 I-MA-04 Visual 100% Encargado - Evitar el trànsit de vehicles amb excés de velocitat.

4 R08 I-MA-01 100% Encargado - Seguiment Instrucció Tècnica I-MA-01 Gestió dels residus
I-MA-04

E: Espera Elaborado Jefe de Obra
A: Aviso Fecha 15/03/2005
Ref. R4-P7.1/1

Firma

Generación de polvo en la circulación
de maquinária

Generación de polvo en el transporte
de camiones

Visual / 
Documental

Residuos no especiales de tierras no
aptas

OBRA: VIVIENDAS GOBERNADOR

MOVIMIENTOS DE TIERRA

Codigo Obra:                       221

Generación de polvo en las
excavaciones

Diario según 
climatología

CRITERIO ACEPTACION

- Cobrir la caixa dels camions amb lones, en el cas de transport
de terres en zones urbanes.

- Millorar el ferm dels camins: pavimentació, compactació, rec
periòdic i escombrada periòdica.

- Evitar, si és possible, la realització d’activitats de moviment de
terra en situacions de vent fort o molt fort.

- Cobrir la caixa dels camions amb lones, en el cas de transport
de terres en zones urbanes.

- Millorar el ferm dels camins: pavimentació, compactació, rec
periòdic i escombrada periòdica.

- Evitar, si és possible, la realització d’activitats de moviment de
terra en situacions de vent fort o molt fort.

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

PLANES DE PUNTOS DE INSPECCION Y ENSAYO

DELEGACIÓN: Fecha:                          15/03/05

CATALUÑA Pag.:                                    

P.P.I. 20 UNIDAD:

INSP.  
NÚM.

DESCRIPCIÓN DE LA INSPECCIÓN / ENSAYO NORMA TIPO INSP . FRECUENCIA RESPONS.

INSPECCIONES

1 R10 NR-07/NR-03 100% Encargado - Número de contenedores y identif icación de acuerdo con el PMA

I-MA-01 - Seguiment Instrucció Tècnica I-MA-01 Gestió dels residus

I-MA-07

E: Espera Elaborado Jefe de Obra
A: Aviso Fecha 15/03/2005
Ref. R4-P7.1/1

Firma

OBRA: VIVIENDAS GOBERNADOR

SANEAMIENTO

Codigo Obra:                       221

Residuos no especiales de elementos
de PVC

CRITERIO ACEPTACION

Visual / 
Documental
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ANNEX AC 
 

 
  

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

PLANES DE PUNTOS DE INSPECCION Y ENSAYO

DELEGACIÓN: Fecha:                          15/03/05

CATALUÑA Pag.:                                    

P.P.I. 15 UNIDAD:

INSP.  
NÚM.

DESCRIPCIÓN DE LA INSPECCIÓN / ENSAYO NORMA TIPO INSP . FRECUENCIA RESPONS.

INSPECCIONES

1 A02 I-MA-02 Transcurso obra Encargado

2 H01 Inicio obra Jefe Obra

I-MA-02

3 E08 I-MA-02 Transcurso obra Jefe Obra

- Planificar correctament les activitats per tal d’optimitzar l’ús d’aigua.

- Utilitzar fluxòmetres en lloc d’aixetes.

4 V02 CE 100% Encargado - Funcionamiento de 8 a 20 horas, con tapas laterales cerradas

I-MA-02

5 V04 I-MA-02 100% Encargado - Mantenir la maquinària en perfecte estat de manteniment.

- Realitzar els treballs al taller de l’industrial, sempre que sigui possible.

- Planificar les activitats per minimitzar l’ús d’aquesta maquinària.

- Substituir les radials per cisalles en operacions de tall de ferralla.

6 P01 I-MA-02 Visual Inicio obra Encargado - Escollir les hores de menys trànsit per interrompre el trànsit rodat.

- No interferir en l’accessibilitat de la població afectada.

- Senyalitzar degudament les zones afectades

- Informar als usuaris i les autoritats locals dels talls i desviaments.

- Planificar les activitats per no afectar els béns limítrofs.

7 P02 I-MA-02 Visual Transcurso obra Encargado

- Mantenir les instal.lacions netes i ordenades.

8 R45 NR-07/NR-03 100% Encargado - Número de contenedores y identif icación de acuerdo con el PMA

I-MA-01 - Seguiment Instrucció Tècnica I-MA-01 Gestió dels residus

I-MA-02

E: Espera Elaborado Jefe de Obra
A: Aviso Fecha 15/03/2005
Ref. R4-P7.1/1

Firma

Afección al medio socioeconomico en
los accesos

Residuos especiales de envases de
sustáncias tóxicas

Afección al medio socioeconomico de
las instalaciones de obra

Visual / 
Documental

- Mantenir la instal.lació d’aigua en un estat de manteniment correcte per
evitar fuites.

- S’ha d’utilitzar, sempre que sigui possible, aigua no potable en les
activitats de l’obra.

- Remullar els diferents materials mitjançant la seva manipulació amb una
grua que els introduirà en un contenidor.

- Utilitzar aquestes màquines només en horaris permesos per les
ordenances locals.

Emisiones por grupos electrógenos y
camiones grua

- Certif icats CEdels grups electrogens. Comprobació visual (etiqueta) de
las ITV als camions que entrin a l'obra.

Consumo de agua Visual / 
Documental

Visual / 
Documental

Visual / 
Documental

Generación de ruido por grupos
electrógenos

Emisión de ruido por trabajos en la
obra de pequeña maquinária

- Avaluar el consum d’aigua de les activitats de l’obra per identif icar
desviacions i f ixar objectius d’estalvi.

- En el cas de dipòsits químics, un gestor autoritzat n’ha de retirar el
contingut.

OBRA: VIVIENDAS GOBERNADOR

IMPLANTACION DE OBRA

Codigo Obra:                       221

Vertidos de aguas sanitarias de las
instalaciones de obra

Ordenanzas 
locales

Visual / 
Documental

CRITERIO ACEPTACION

- Planificar aquesta activitat amb temps per assegurar que, quan la
instal•lació provisional habilitada per aquests usos arribi a l’obra, es pugui
connectar d’immediat.

Visual / 
Documental

- Mantenir els accessos oberts als diferents interessos socioeconòmics
en el transcurs de les obres.

- Emprendre les mesures necessàries per tal de minimitzar els efectes de
l’obra fora de la jornada laboral i en especial els dies festius.

- Assignar els mitjans necessaris a les operacions que interrompen el
trànsit per escurçar-ne la durada.

- Preveure en l’obertura de camins d’accés les interseccions amb altres
vials existents i la seva repercussió en el trànsit.

- Protegir amb els mitjans adequats béns determinats que es puguin
veure afectats per l’acció de l’obra.

- Les instal.lacions d’obra en general ,sempre que sigui possible,
s’allunyaran dels nuclis de població.

- Si l’obra esta situada en zona urbana, si es possible, les aigües
sanitàries s’han de connectar a la xarxa pública.

- Si no és així, abocar en fosses sèptiques impermeabilitzades
degudament o en dipòsits químics.

- Evacuar el contingut de les fosses sèptiques mitjançant un gestor
autoritzat i s’ha de sanejar el terreny amb la retirada de l’estructura de la
fossa a un abocador autoritzat.

DELEGACION: CATALUÑA OBRA: VIVIENDAS GOBERNADOR

CE ITV FECHA ITV ITV HASTA ENTRADA SALIDA

GRUPO ELECTROGENO GE512A ----- ----- 2.000 0118096/05 ----- MONTERO ALQUILER 26-04-05 20-11-05
GIRATORIA CASE WX200 ---- ----- ----- 2.003 CGG0231808 E7864BCF PASTOR JIMENEZ 10-05-05 12-05-05
GIRATORIA POCLAIN 1188 ---- ----- ----- 1.999 CGG0131348 B64956VE PASTOR JIMENEZ 12-05-05 20-05-05
GIRATORIA POCLAIN 1188 ---- ----- ----- 2.002 CGG0231641 E2801BCB PASTOR JIMENEZ 12-05-05 30-05-05
RETROEXCAVADORA CASE 580SR ---- ----- 2008 2.004 N4GH01536 E7650BC4 PASTOR JIMENEZ 20-05-05 15-06-05
GIRATORIA HYUNDAI ---- ----- ----- 2.002 X7456CJ E3143BCN PASTOR JIMENEZ 30-05-05 04-07-05
GIRATORIA O&K MH6 PMS ---- ----- ----- 1.998 316166 B64284VE PASTOR JIMENEZ 15-06-05 04-07-05
RETROEXCAVADORA LIEBHERR 914 ---- ----- 2006 2.002 D8575435 E8554BBX PASTOR JIMENEZ 04-07-05 18-08-05
AGUJA VIBRADORA AV574 ---- ----- ----- 2.005 5668 ----- CONSTRUCCIONES SOLIUS, S.A. 05-10-05

Ref. R3-P7.4/2 REALIZADO: JEFE DE OBRA
FECHA: 20/11/2005
FIRMA:

AÑO 
FABRICAC.

CERTIFICADO

F
O

T
O

NUM.

PLAN ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE CODIGO OBRA
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MAQUINA MATRICULA EMPRESA
FECHA

NÚM. BASTIDOR
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DELEGACION: CATALUÑA OBRA: VIVIENDAS GOBERNADOR

NE ES

1 Mezclas bituminosas que no contienen alquitran Firmes 170302 V71 T15
UTE PAPIOL

(CESPA-GTR UTE LLEI 18/82)
E-322.97 SACS SERVICE HISPANIA T-1799 X

2 Cables Instalaciones 170411 V45 IPODEC RISCOP, S.A. E-193.96 SACS SERVICES HISPANIA T-1799 X

3 Envases y embalajes de vidrio, plástico o metal Embalajes productos industrializados
150102
150104
150107

V12 V51  
V41 V14

T21 T11 IPODEC RISCOP, S.A. E-193.96 SACS SERVICES HISPANIA T-1799 X

4 Hormigón Derribos, restos ejecución 170101 V71 T11 T15
UTE PAPIOL

(CESPA-GTR UTE LLEI 18/82)
E-332.97 SACS SERVICES HISPANIA T-1799 X

5 Materiales ceramico Derribos, restos ejecución 170103 V71 T11 T15
UTE PAPIOL

(CESPA-GTR UTE LLEI 18/82)
E-332.97 SACS SERVICES HISPANIA T-1799 X

6 Plasticos Embalajes, restos ejecución 200139
V12
V61

T12 T61 IPODEC RISCOP, S.A. E-193.96 SACS SERVICES HISPANIA T-1799 X

7 Derribos, residuos en general 170107 V71 T12 T15 IPODEC RISCOP, S.A. E-193.96 SACS SERVICES HISPANIA T-1799 X

8 Restos metalicos Ferralla 191202 V41 IPODEC RISCOP, S.A. E-193.96 SACS SERVICES HISPANIA T-1799 X

9 Tierras, arenas, piedras Movimentos de tierra 170504 V71
T11 T12

T15
OBRAS PASTOR & JIM ENEZ X

10 Pinturas 160505 T32 IPODEC RISCOP, S.A. E-193.96 SACS SERVICES HISPANIA T-1799 X

11 Trapos de limpieza sucios, absorventes sucios Residuos generales
200110
200111

V13
V61

T12 T21 IPODEC RISCOP, S.A. E-193.96 SACS SERVICES HISPANIA T-1799 X

12 Envases y embalajes de papel, carton, madera Embalajes diversos
150101
150103

V11 V15     
V51 V61

T12 IPODEC RISCOP, S.A. E-193.96 SACS SERVICES HISPANIA T-1799 X

13 Papeles y cartones Embalajes diversos, material de oficina 200101 V11 V61 T21 T12 IPODEC RISCOP, S.A. E-193.96 SACS SERVICES HISPANIA T-1799 X

14
Preparación de encofrados, residuos
diversos

200138 V15 V61 T12 IPODEC RISCOP, S.A. E-193.96 SACS SERVICES HISPANIA T-1799 X

15 Restos vegetales (residuos biodegradables) Desbroce, poda, jardineria 200201 V83 X

16 Baterias de plomo Reposición de baterias 160601 V44
TPA- Tecnicas de protección 

Ambiental
E-526.98 SACS SERVICES HISPANIA T-1799 X

17
Botes de pintura, aceites, substancias 
plaguicidas

150110
V11 V12
V15 V41

V51

T13 T21
TPA- Tecnicas de protección 

Ambiental
E-526.98 SACS SERVICES HISPANIA T-1799 X

18 Fluorescentes, pilas, luces de vapor de mercurio Of icinas
200121
160603

V41
V44

TPA- Tecnicas de protección 
Ambiental

E-526.98 SACS SERVICES HISPANIA T-1799 X

19 Madera laminada - encolada o tratada
Preparación encofrados, residuos
diversos

302
T21 T22
T31 T33

T13

TPA- Tecnicas de protección 
Ambiental

E-526.98 SACS SERVICES HISPANIA T-1799 X

20 Formación de juntas 170601 T13
TPA- Tecnicas de protección 

Ambiental
E-526.98 SACS SERVICES HISPANIA T-1799 X

21 Aceites hidraulicos, lubricantes, liquidos de freno Mantenimiento de maquinaria
160113  

1302
V21
V22

T21 T22
TPA- Tecnicas de protección 

Ambiental
E-526.98 SACS SERVICES HISPANIA T-1799 X

22 Restos de materiales
200113
200127

V21 
T21 T22

T24
TPA- Tecnicas de protección 

Ambiental
E-526.98 SACS SERVICES HISPANIA T-1799 X

23
160507
160508

V42 T32 T31
TPA- Tecnicas de protección 

Ambiental
E-526.98 SACS SERVICES HISPANIA T-1799 X

Ref. R1-I-MA.01 REALIZADO: JEFE DE OBRA
FECHA: 15/03/2005
FIRMA:

Residuos especiales en pequeñas cantidades
(químicos, organicos, inorganicos)

Nº TIPO / DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO

Residuos de construcción y demolición sin
substancias toxicas o peligrosas

Aerosoles (gases en recipientes a presión que
no tienen substancias peligrosas)

Restos de maderas, aglomerados, etc., no
tratados com substancias toxicas

Envases con restos de substancias peligrosas o
estan contaminadas por estos

CODIGO
RESIDUO

CODIGO
VAL

CODIGO
TDR

Materiales pera juntas: masillas a base de
betunes y amiantos

Pinturas, tintes, resinas, colas, barnices,
disolventes, acidos, anticorrosivos,
desencofrantes

TIPO 
RESIDUO

CODIGO OBRA

221

PLAN ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

LISTA DE RESIDUOS

GESTOR CODIGO TRANSPOR. CODIORIGEN

FECHA LOTE ALB. HORM.

N º A LB A R Á N LOC A LIZ A C IÓN  A LB A R Á N
LOC A LIZ A C IÓN  

H OJA  
R ESULT A D OS

N º IB H P
M UEST R A  

N º

04/05/2005 P4 L1 31651333 PANTALLAS Nº 3 Y 4 " 58094 1
04/05/2005 P7 L2 31351334 PANTALLAS Nº 7 Y 8 " 58095 2
06/05/2005 P16 L3 31651494 004535 PANTALLAS Nº  17 Y 16 " 58204 3
10/05/2005 P10 L4 31651674 006614 PANTALLAS 9 Y 10 PANTALLAS 58287 4
12/05/2005 P23 L5 31651917 PANTALLA 23-24 " 58395 5
12/05/2005 P18 L6 31651944 PANTALLA 18-19 " 58396 6
23/05/2005 P52 y P53 L8 31652437 006821 PANTALLA 52 Y 53 " 58713 7
24/05/2005 P27 y P28 L9 31652563 004736 PANTALLAS 27 Y 28 " 58754 8
31/05/2005 P37 y P38 L10 31652938 006036 PANTALLA 37-38 " 59046 11
02/06/2005 P43, P44 y P45 L11 31653149 002398 PANTALLA 43-44-45 " 59125 12
07/06/2005 PANT. 2 P58 y P59 L7 31653441 008610 PANTALLAS TIPO 2 C/ALMANSA " 59295 14

LOTES PANTALLAS

004524

PANT 
TIPO 3

007858

LOCALIZACIÓN

PANT. 
TIPO 1

EPTISA
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FECHA LOCALIZACIÓN LOTE ALB. HORM.

N º A LB A R Á N LOC A LIZ A C IÓN  A LB A R Á N LOC A LIZ A C IÓN  H OJA  R ES ULT A D OS N º IB H P M UEST R A  N º

26/05/2005 ZONA PANTALLA 24 L-1 31652738 002383
VIGA DE CORONACIÓN LADO 
PASEO PARTE SUPERIOR

" 58865 9

30/05/2005 ZONA PANTALLA 19 L-1 31652874 006033
VIGA CORONACIÓN P-17-18 Y 15-
16

VIGA DE CORONACIÓN 58995 10

06/06/2005 ZONA PANTALLA 51 L-1 31653352 006906
VIGA CORONACIÓN PANTALLA 
51

" 59240 13

08/06/2005 ZONA PANTALLA 32 L-2 31653522 006688 VIGA CORONACIÓN " 59342 15

22/06/2005 ZONA PANTALLA 40 L-2 31654256 008648
VIGA DE CORONACIÓN DE LA 
PANTALLA 40

" 59896 16

29/06/2005 ZONA PANTALLA 44 L-2 31654521 VIGA DE CORONACIÓN P.44 VIGA DE CORONACIÓN.PANTALLA 4 60059 17

29/06/2005 ZONA PANTALLA 48 L-1 31654534
VIGA DE CORONACIÓN DE 
PANTALLA -> 48

" 60060 18

04/07/2005 ZONA PANTALLA 58 L-2 31654746 005024 ZONA 2, CALLE ALMANSA
VIGA CORONACIÓN ZONA 2 C/ 
ALMANSA

60221 19

008154

LOTES VIGA DE CORONACIÓN DE PANTALLAS

EPTISA

FECHA LOCALIZACIÓN LOTE ALB. HORM.

N º A LB A R Á N LOC A LIZ A C IÓN  A LB A R Á N LOC A LIZ A C IÓN  H OJA  R ES ULT A D OS N º IB H P M UEST R A  N º

16/08/2005 P23A C-1-I 31657027 BLOQUE C-2 DERECHA, PILAR 59 PILOTE C " 61607 20

16/08/2005 P59B C-2-D 32319651
BLOQUE C-1 IZQUIERDA, PILAR 23 PILOTES 
A Y B " 61608 21

24/08/2005 P23B C-1-I 31657328 SERIE C1 :PILAR 18 PILOTE A " 61865 22
24/08/2005 P18A C-1-D 31657336 SERIE 2: PILOTE B PILAR 23 " 61866 23
13/09/2005 P46A C-2-D 31658361 007882 PILOTE DEL PILAR 46: A PILOTE DEL PILAR 46 A Y B 62473 24
13/09/2005 P34B C-2-I 31658383 007884 PILOTE DEL PILAR 34: B PILOTE DEL PILAR 34 A Y B 62474 25
15/09/2005 P56C C-2-I 31658557 040326 PILOTE 56C " 62546 28
16/09/2005 P57A C-2-D 31658703 039753 PILOTE 57A " 62591 29

LOTES PILOTES

034126

034099

EPTISA

FECHA LOCALIZACIÓN LOTE ALB. HORM.

N º A LB A R Á N LOC A LIZ A C IÓN  A LB A R Á N LOC A LIZ A C IÓN  H OJA  R ES ULT A D OS N º IB H P M UEST R A  N º

P23 C-1-A 31658466 62504 26
P23 C-1-B 31658475 62505 27

27/09/2005 P15 C-1-C 31659328 039736
ENCEPADOS Y RIOSTRAS 
(PILOTE P15)

"
62860 30

29/09/2005 P18 C-1-D 31659595 039217 ZAPATA P18 " 63020 31

05/10/2005 P32, P33 C-2-I-A 31659927 017357
ZAPATA DEL PILAR P32 Y P33

"
63185 32

P47 C-2-D-A 31660248 017753 ENCEPADO Y RIOSTRA Nº47 ENCEPADO Y RIOSTRA 63331 33
P48 C-2-D-B 31660261 017755 ENCEPADO Y RIOSTRA 48 ENCEPADO Y RIOSTRA 63332 34

21/10/2005 P60 C-2-D-C 31660791 017266 PILAR Nº60 " 63610 37

P59 C-2-D-D 31660921 017496
ENCEPADOS Y RIOSTRAS 
PILAR Nº 59

"
63657 38

P58 C-2-I-B 31660951 017498
ENCEPADOS Y RIOSTRAS 59 Y 
58

"
63658 39

P57 C-2-I-C 31660979 028303 ZAPATA PILAR 57 " 63659 40
14/11/2005 P45 C-2-I-D 31662172 040828 ENCEPADOS Y RIOSTRAS " 64222 41

LOTES ENCEPADOS Y RIOSTRAS

24/10/2005

10/10/2005

EPTISA

"ENCEPADOS Y RIOSTRAS EN 
PILAR Nº 23

03358914/09/2005

FECHA LOC ALIZA CIÓN PLA NT A SITU AC IÓN ALB. HORM.

N º A LB A R Á N LOC A LIZ A C IÓN  A LB A R Á N LOC A LIZ A C IÓN  H OJA  R ES ULT A D OS N º IB H P M UEST R A  N º

L sót 3B 31662572 028247 64420 42
L sót 3B 31662578 028248 64421 43
L sót 3B 31662583 028249 64422 44
L sót 3A 31662898 058251 FORJADO FORJADO 64565 47
L sót 3B 31662902 058255 64566 48
L sót 3A 31662903 058256 64567 49
L sót 3A 31662904 058257 64568 50
L sót 3A 31662912 058258 64569 51
L sót 2A 31662914 058259 64570 52
L sót 2A 31662921 058260 64571 53
L sót 2B 31662933 058261 64572 54
L sót 2B 31663479 058322 64802 55
L sót 2B 31663485 058323 64803 56
L sót 2B 31663486 058324 64804 57
L sót 1B 31663499 058326 64805 58
L sót 1B 31663507 058327 64806 59
L sót 1B 31663508 058328 64807 60
L sót 1A 31663966 058114 65045 62
L sót 1A 31663973 058115 65046 63
L sót 1A 31663981 058116 65047 64
L sót 1A 31663991 058118 65048 65
L sót 2A 31664001 058119 65049 66
L sót 4B 31664443 058073 65242 68
L sót 4B 31664444 058074 65243 69
L sót 4B 31664450 058075 65244 70
L sót 4B 31664452 058076 65245 71
L sót 4B 31664457 058077 65246 72

03/01/2006 C-2, RAMPA S-2 I L sót 2A 31665008 056360 FORJADO RAMPA PLANTA (-2) " 65460 73
05/01/2006 C-1 ext S-1 D L sót 5B 31665199 006420 BLOQUE 1 DEL SUBTERRÁNEO -1 BLOQUE 1 DERECHO. SÓTANO -1 65499 75

L sót 6B 31665287 056446 65574 76
L sót 6B 31665290 056447 65575 77
L sót 4A 31665291 056448 65576 78
L sót 4A 31665297 056450 65577 79
L sót 4A 31665329 058147 65578 80
L sót 4A 31665344 058148 65579 81
L sót 5B 31665667 057832 65656 82
L sót 5B 31665677 057833 65657 83

19/01/2006 C-2, RAMPA S-1 I L sót 5A 31665853 028639 RAMPA PARKING " 65797 85
L-C2 BB 31666258 006201 65994 86
L-C2 BB 31666263 006202 65995 87
L-C2 BB 31666274 006203 65996 88
L-C2 BB 31666277 006204 65997 89
L sót 5A 31666412 006212 66063 90
L sót 5B 31666415 006213 66064 91
L sót 6A 31666622 006001 66186 92
L sót 6A 31666638 006002 66187 93
L sót 6A 31666641 006003 66188 94
L sót 6A 31666605 006448 66189 95
L sót 6B 31666610 006449 66190 96
L sót 6B 31666616 006450 66191 97
L sót 5A 31666851 030542 66286 98
L sót 5A 31666854 030543 66287 99
L-C2 BA 31667286 028443
L-C2 BA 31667293 028444
L-C2 BA 31667304 028445
L-C2 BA NO HECHA

31667459 95454
31667469 95456
31667470 95457
31667473 95458
31667731 95417
31667734 95418
31667746 95419
31667753 95420
31667828 95426
31667832 95427
31667841 95428
31667848 95429

20/02/2006 FORJADO C1 IZQ PLANTA SEMISUBTERRANI

C2 DERECHO TECHO 1º PLANTA22/02/2006 C-2 P.1º D L-C2 1B

L-C1 SSB FORJADO C1 DCHA TECHO SEMISUBTERRANI

C-1 P.S.S. I L-C1 SSA

FORJADO C2 IZDA. TECHO PLANTA BAJA13/02/2006 C-2 P.B. I

06/02/2006 C-2 ext. S-1 I

S-1 I

15/02/2006 C-1 P.S.S. D

18/11/2005

23/11/2005

30/11/2005

13/12/2005

02/02/2006 C-1 int.

20/12/2005

16/01/2006 "

"

C-2 int S-1 I

C-2 ext S-1 D

30/01/2006

FORJADO PLANTA BAJA C-2 DCHO.26/01/2006 C-2 P.B. D

C-1 ext. S-1 I BLOQUE C-1 IZQUIERDA ZONA EXTERIOR

C-2 int S-1 D

C-1 int S-1 D

D

C-1 S-2 I

D

C-2 S-2 I

S-2

LOTE EPTISA

LOTES FORJADOS

FORJADO C-1 DCHO. PLANTA -2

FORJADO PLANTA (-2) C2 DERECHA

C-1 S-2

C-2 EXTERIOR TECHO -1 IZQUIERDA

"

TECHO -2 IZQUIERDA

11/01/2006

"

"

"

"

"

C-2

C-1 IZQUIERDA TECHO -2

FORJADO BLOQUE C-2, -1 DERECHA

FORJADO C-1 DERECHA (-1) INTERIOR

FORJADO C-2 IZQUIERDA (-1)

C2 DERECHA ZONA EXTERIOR -1

FORJADO C-1 IZQUIERDA TECHO -1

FORJADO C-2 IZQUIERDA TECHO -2

"

"

"

FECHA LOCALIZACIÓN PLANTA SITUACIÓN LOTE ALB. HORM.
PILAR

N º A LB A R Á N LOC A LIZ A C IÓN  A LB A R Á N LOC A LIZ A C IÓN  H OJA  R ES ULT A D OS N º IB H P M UEST R A  N º

19/10/2005 16, 17, 18, 27, 28 S-2 C-1 LP3 31660659 017434 PILARES 16-17-18-28-27 " 63491 35
20/10/2005 35 al 39 S-2 C-2 LP2 31660749 017439 PILARES 39-38-37-36-35 " 63531 36
21/11/2005 41, 42 S-2 C-2-I LP1 31662757 005586 PILAR 42, 41 CIMENTACIÓN " 64471 45
21/11/2005 19 S-1 C-1-D LP6 31662764 005587 PILAR 19 PLANTA -1 " 64472 46
07/12/2005 37, 38, 39 S-1 C-2-D ext LP5 31663759 058369 PILARES C-2 DERECHA Nº 38, 39 SÓT -1 " 64948 61
14/12/2005 43 al 45 y 53 al 56 S-1 C-2-I int LP4 31664159 058025 PILARES C-2-I, P -1, 56, 55, 53, 45, 44, 43 " 65081 67

04/01/2006
46 AL 49, 57 AL 
60, 70 AL 73

P.B. C-2-D LP14 31665122 058040 PILARES C-2 PLANTA BAJA (TODOS) PILARES C2 PLANTA BAJA 65474 74

17/01/2006 18, 19, F, G P.S.S. C-1-D LP7 31665728 057776 EDIFICIO C1 DERECHA PILARES 18, 19, F, G " 65697 84

16/02/2006
45, 51 al 56 y 65 
al 69

P. 1º C-2-I LP15 31667518 94676 C2 IZQUIERDA PILARES PLANTA 1ª

22/02/2006 - P.B. C-1-I LP8 31667877 95431 C1 IZDA PILARES PLANTA BAJA

EPTISA

LOTES PILARES
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ANNEX AG  

  

EPTISA, Enginyeria i serveis RESUMEN DE RESULTADOS DEL CONTROL DEL HORMIGÓN
NORMAS ENSAYO: UNE 83.301/91, 83.303, 83.304, 83,300/84, 83.313/90

OBRA: 2006 - IB - 5060 - 150

Suminis
trada

Cono 
Abrams 
(cms)

Sumi
nistra

da

R - 2d 
Media 

N/mm2

R - 3d 
Media 

N/mm2

R - 7d 
Media 

N/mm2

R - 14d 
Media 

N/mm2

R - 28d 
Media 

N/mm2

R - 56d 
Media 

N/mm2

1 58094 Pantallas nº 3 y 4 04/05/2005 F 15,0 25 25,4 30,5 32,5

2 58095 Pantallas nº 7 y 8 04/05/2005 F 16,5 25 23,8 27,9 29,2

3 58204 Pantallas nº 17 y 16 06/05/2005 F 14,0 25 23,2 25,6 28,9

4 58287 Pantallas 10/05/2005 F 13,0 25 24,7 27,0 28,0

5 58395 Pantalla nº 23-24 12/05/2005 F 16,0 25 26,8 34,2 43,1

6 58396 Pantalla nº 18 y 19 12/05/2005 F 17,0 25 21,9 32,7 35,0

7 58713 Pantalla 52 y 53 23/05/2005 F 13,0 25 23,8 31,5 34,7

8 58754 Pantallas nº 27 y 28 24/05/2005 F 20,0 25 20,5 32,4 37,4

9 58865 Viga de coronación lado paseo parte superior 26/05/2005 P 2,0 30 30,4 42,7 49,3

10 58995 Viga de coronación 30/05/2005 P 4,0 30 32,5 35,0 36,9

11 59046 Pantalla nº 37 y 38 31/05/2005 F 16,0 25 25,0 34,3 39,2

12 59125 Pantalla nº 43-44 y 45 02/06/2005 F 15,0 25 27,6 37,4 44,8

13 59240 Viga de coronación. Pantalla nº 51 06/06/2005 B 8,0 30 29,6 35,5 37,8

14 59295 Pantallas tipo 2 c/ Almansa 07/06/2005 F 10,0 25 23,6 31,4 33,8

15 59342 Viga de coronación 08/06/2005 B 8,0 30 30,6 46,7 48,6

16 59896 Viga de coronación de la pantalla 40 22/06/2005 B 6,0 30 32,1 40,9 42,2

17 60059 Viga de coronación. Pantalla 4 29/06/2005 B 9,0 30 26,5 30,1 30,8

18 60060 Viga de coronación. Pantalla nº 48 29/06/2005 B 7,0 30 28,5 32,1 32,8

19 60221 Viga coronación zona 2 c/ Almansa 04/07/2005 B 5,0 30 22,4 31,0 33,6

20 61607 Bloque C2 derecha, pilar nº 59 pilote 59C 16/08/2005 F 13,0 25 22,2 26,8 28,9

21 61608 Bloque C1 izquierda, pilar nº 23 pilote A y B 16/08/2005 F 17,0 25 23,9 31,9 33,7

22 61865 Pilar nº 18, pilote A 24/08/2005 F 12,0 25 28,9 32,1 34,4

23 61866 Pilar nº 23, pilote B 24/08/2005 F 14,0 25 28,0 31,6 32,6

24 62473 Pilote del pilar 46 A y B 13/09/2005 F 16,0 25 25,8 27,9 34,2

25 62474 Pilote del pilar 34 A y B 13/09/2005 F 17,0 25 24,6 29,2 30,0

26 62504 Encepados y riostras en pilar nº 23 14/09/2005 B 8,0 30 29,7 34,9 40,9

27 62505 Encepados y riostras en pilar nº 23 14/09/2005 B 8,0 30 26,0 30,2 35,4

28 62546 Pilote 56C 15/09/2005 B 6,0 25 23,5 26,0 36,7

29 62591 Pilote A57 16/09/2005 F 12,0 25 16,8 26,2 28,1

30 62860 Encepados y riostras. Pilote P-15 27/09/2005 B 8,0 30 29,3 34,1 34,9

31 63020 Zapata P-18 29/09/2005 B 8,0 30 29,6 35,0 41,8

32 63185 Zapata de pilar P33 y P32 05/10/2005 B 8,0 30 37,5 46,6 51,0

33 63331 Encepado y riostra 10/10/2005 B 6,0 30 33,0 41,4 46,8

34 63332 Encepado y riostra 10/10/2005 B 8,0 30 28,1 30,2 34,4

35 63491 Pilares nº 16, 17, 18, 28 y 27 19/10/2005 B 9,0 30 25,7 34,7 38,2

36 63531 Pilares nº 39, 38, 37, 36 y 35 20/10/2005 B 7,0 30 31,3 44,0 44,9

37 63610 Pilar nº 60 21/10/2005 B 8,0 30 30,8 39,8 56,4

38 63657 Encepados y riostras. Pilar nº 59 24/10/2005 B 8,0 30 25,2 36,4 44,1

39 63658 Encepados y riostras. Pilares nº 59 y 58 24/10/2005 B 8,0 30 36,0 45,4 52,1

40 63659 Zapata pilar nº 57 24/10/2005 B 10,0 30 31,3 41,5 44,2

41 64222 Encepados y riostras 14/11/2005 B 7,0 30 27,1 38,4 39,7

42 64420 Forjado del C1 derecho. Planta -2 18/11/2005 B 8,0 30 30,3 35,5

43 64421 Forjado del C1 derecho. Planta -2 18/11/2005 B 8,0 30 25,9 33,3

44 64422 Forjado del C1 derecho. Planta -2 18/11/2005 B 7,0 30 28,9 38,0

45 64471 Pilar 42 y 41 de cimentación 21/11/2005 B 8,0 30 26,0 34,7 36,8

46 64472 Pilar 19. Planta -1 21/11/2005 B 9,0 30 24,4 36,3 39,5

47 64565 Forjado 23/11/2005 B 9,0 30 31,0 37,2 40,5

48 64566 Techo -2 izquierda 23/11/2005 B 8,0 30 25,6 31,9 36,2

49 64567 Techo -2 izquierda 23/11/2005 B 8,0 30 28,7 34,2 39,2

50 64568 Techo -2 izquierda 23/11/2005 B 9,0 30 27,1 32,1 32,9

51 64569 Techo -2 izquierda 23/11/2005 B 9,0 30 26,8 34,8 41,8

52 64570 Techo -2 izquierda 23/11/2005 B 9,0 30 30,0 38,3 42,6

53 64571 Techo -2 izquierda 23/11/2005 B 8,0 30 28,6 35,1 38,5

54 64572 Techo -2 izquierda 23/11/2005 B 8,0 30 32,9 37,3 48,3

55 64802 Forjado planta -2 Edificio C2 derecho 30/11/2005 B 7,0 30 28,5 41,1 44,2

56 64803 Forjado planta -2 Edificio C2 derecho 30/11/2005 B 8,0 30 26,2 37,2 38,0

57 64804 Forjado planta -2 Edificio C2 derecho 30/11/2005 B 7,0 30 25,9 38,0 40,5

CLIENTE: INSTITUT CATALA DEL SOL                                                                                                    58 habitatges, promoció C1/C2 al Barri de 
Vivendes del Governador (Barcelona)                                                                                                    

IMPUTACIÓN:

Nº LOCALIZACIÓN DE LA MUESTRA

RESISTENCIA

COMENTARIOS

CONSISTENCIA

Fecha 
Hormigonado

Nº 
IBHP

55 64802 Forjado planta -2 Edificio C2 derecho 30/11/2005 B 7,0 30 28,5 41,1 44,2

56 64803 Forjado planta -2 Edificio C2 derecho 30/11/2005 B 8,0 30 26,2 37,2 38,0

57 64804 Forjado planta -2 Edificio C2 derecho 30/11/2005 B 7,0 30 25,9 38,0 40,5

58 64805 Forjado planta -2 Edificio C2 derecho 30/11/2005 B 8,0 30 29,8 43,3 48,8

59 64806 Forjado planta -2 Edificio C2 derecho 30/11/2005 B 9,0 30 28,9 31,4 45,6

60 64807 Forjado planta -2 Edificio C2 derecho 30/11/2005 B 9,0 30 27,3 34,4 42,1

61 64948 Pilares C2 derecha nº 38,39 del -1 07/12/2005 B 9,0 30 23,7 32,6 32,7

62 65045 Forjado C2 Izquierdo. Techo -2 13/12/2005 B 7,0 30 27,3 39,2 41,1

63 65046 Forjado C2 Izquierdo. Techo -2 13/12/2005 B 6,0 30 36,5 54,2 58,2

64 65047 Forjado C2 Izquierdo. Techo -2 13/12/2005 B 7,0 30 35,4 40,7 54,6

65 65048 Forjado C2 Izquierdo. Techo -2 13/12/2005 B 7,0 30 35,5 38,8 43,4

66 65049 Forjado C2 Izquierdo. Techo -2 13/12/2005 B 7,0 30 32,2 45,6 47,6

67 65081 Pilares planta -1 nº 56, 55, 53, 45, 44 y 43. Izquierda 14/12/2005 B 8,0 30 26,6 41,8 48,3

68 65242 Forjado Bloque C2 -1 Derecha 20/12/2005 B 7,0 30 26,6 32,0 40,6

69 65243 Forjado Bloque C2 -1 Derecha 20/12/2005 B 6,0 30 28,9 40,4 43,7

70 65244 Forjado Bloque C2 -1 Derecha 20/12/2005 B 7,0 30 28,9 38,7 38,9

71 65245 Forjado Bloque C2 -1 Derecha 20/12/2005 B 9,0 30 27,6 30,8 32,0

72 65246 Forjado Bloque C2 -1 Derecha 20/12/2005 B 8,0 30 25,5 38,3 39,6

73 65460 Forjado rampa planta -2 03/01/2006 B 8,0 30 28,7 41,1 43,9

74 65474 Pilares C2 Planta baja 04/01/2006 B 8,0 30 29,2 40,9 43,6

75 65499 Bloque 1derecho. Sótano -1 05/01/2006 B 9,0 30 31,0 39,0 Probeta recogida el dia 9 por 
ser festivo el dia 6

76 65574 Forjado C1 derecha -1 interior 11/01/2006 B 7,0 30 30,1 39,8

77 65575 Forjado C1 derecha -1 interior 11/01/2006 B 8,0 30 30,3 42,0

78 65576 Forjado C2 izquierda -1 11/01/2006 B 5,0 30 35,0 41,3

79 65577 Forjado C2 izquierda -1 11/01/2006 B 7,0 30 30,2 42,8

80 65578 Forjado C2 izquierda -1 11/01/2006 B 6,0 30 28,0 42,8

81 65579 Forjado C2 izquierda -1 11/01/2006 B 8,0 30 25,3 38,7

82 65656 C2 derecha zona exterior -1 16/01/2006 B 8,0 30 33,5 39,2

83 65657 C2 derecha zona exterior -1 16/01/2006 B 9,0 30 31,1 41,2

84 65697 Pilares nº 18, 19 FG. Edificio C1 Derecha 17/01/2006 B 8,0 30 29,0 37,3

85 65797 Rampa parking 19/01/2006 B 5,0 30 30,1 40,3

86 65994 Forjado planta baja bloque C2. Derecho 26/01/2006 B 6,0 30 35,5 37,6

87 65995 Forjado planta baja bloque C2 Derecho 26/01/2006 B 7,0 30 39,1 41,4

88 65996 Forjado planta baja bloque C2 Derecho 26/01/2006 B 8,0 30 31,7 44,1

89 65997 Forjado planta baja bloque C2 Derecho 26/01/2006 B 6,0 30 31,7 40,4

90 66063 Bloque C1 izquierda. Zona exterior 30/01/2006 B 9,0 30 29,1 37,9

91 66064 Bloque C1 izquierda. Zona exterior 30/01/2006 B 8,0 30 32,0 35,2

92 66186 Forjado C1 izquierda techo -1 02/02/2006 B 8,0 30 28,1

93 66187 Forjado C1 izquierda techo -1 02/02/2006 B 7,0 30 32,4

94 66188 Forjado C1 izquierda techo -1 02/02/2006 B 7,0 30 31,2

95 66189 Forjado C1 izquierda techo -1 02/02/2006 B 6,0 30 32,5

96 66190 Forjado C1 izquierda techo -1 02/02/2006 B 7,0 30 32,1

97 66191 Forjado C1 izquierda techo -1 02/02/2006 B 7,0 30 32,2

98 66286 Edificio C2 exterior techo -1 izquierda 06/02/2006 B 7,0 30 29,9

99 66287 Edificio C2 exterior techo -1 izquierdo 06/02/2006 B 7,0 30 36,9

100 66570 Forjado C2 izquierda techo planta baja 13/02/2006 B 8,0 30 29,7

101 66571 Forjado C2 izquierda techo planta baja 13/02/2006 B 8,0 30 31,4

102 66572 Forjado C2 izquierda planta baja 13/02/2006 B 7,0 30 27,0

103 66641 Forjado C1 derecha techo sótano 15/02/2006 B 7,0 30 25,8

104 66642 Forjado C1 derecha techo sótano 15/02/2006 B 8,0 30 32,8

105 66643 Forjado C1 derecha techo sótano 15/02/2006 B 8,0 30 27,6

106 66644 Forjado C1 derecha techo sótano 15/02/2006 B 8,0 30 17,4

107 66693 C2 izquierda pilares planta 1ª 16/02/2006 B 7,0 30 29,5

108 66788 Forjado C1 izq planta semisubterrani 20/02/2006 B 8,0 30 24,0

109 66789 Forjado C1 izq planta semisubterrani 20/02/2006 B 8,0 30 24,8

110 66790 Forjado C1 izq planta semisubterrani 20/02/2006 B 9,0 30 25,2

111 66791 Forjado C1 izq planta semisubterrani 20/02/2006 B 8,0 30 25,2

112 66857 C2 derecho techo p1ª 22/02/2006 B 8,0 35 27,5

113 66858 C2 derecho techo p1ª 22/02/2006 B 8,0 30 23,7

114 66859 C2 derecho techo p1ª 22/02/2006 B 7,0 30 22,7

115 66860 C2 derecho techo p1ª 22/02/2006 B 8,0 30 24,9

116 66861 C1 izq, Pilares planta baja 22/02/2006 B 8,0 30 23,4
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ANNEX AL 
 

PRUEBAS SIMPLES DE ANCLAJES 
 

INDICE 
 

1.- GENERALIDADES 
 

2.- OBJETO DE LA PRUEBA 
 
3.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 
4.-  PROCEDIMIENTO DEL TESADO  
 

  5.-  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

   
1.- GENERALIDADES 
 
Las cargas de prueba de los anclajes, su longitud adherente y su sección total de 
acero, serán establecidas por la D.O. en función de las condiciones del proyecto. 
 
En caso de no disponer de información sobre la carga de prueba de los anclajes, se 
tomará como carga de prueba la establecida como tensión final de tesado para los 
mismos. 
 
2.- OBJETO DE LA PRUEBA 
 
La finalidad de esta prueba es comprobar el funcionamiento de los anclajes que se 
ejecutan. 
 
3.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
 
La documentación que se aplica a las pruebas simples de los anclajes se basa en las 
Recomendaciones para el proyecto, construcción y control de anclajes al terreno (H.P. 8-96). 
 
4. PROCEDIMIENTO DE TESADO 
 
Del protocolo de tesado facilitado por la D.O., en el que debe figurar la tensión de 
prueba del anclaje (Tp), se calculará la carga de partida del ensayo TA=0,1* TP .  

Se establecerá una referencia fija como origen para la medición del movimiento, a partir de la carga 
de partida TA. 
 
Se realizará un solo ciclo de carga, aumentando la carga final, desde TA hasta Tp, tomando 
lecturas del alargamiento en 0,5*Tp y Tp  

Al final del ciclo, se anotará también el alargamiento a 15 minutos (∆L15’), bajo carga 
constante. Se considera la deformación estabilizada cuando ∆L15’ - ∆L sea menor del 1% del 
Diámetro nominal de perforación (Dp). 
 
Una vez completado el ciclo de carga y descarga, la D.O. podrá ampliar, bajo su 
responsabilidad, el procedimiento de forma libre, incluso hasta conseguir la rotura del 
anclaje por arrancamiento del bulbo si la sección de acero lo permite. En caso contrario, el 
anclaje se llevará a la tensión establecida para el tesado en proyecto. 
 
5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  
 
Se considera que un anclaje ha superado la prueba simple de tesado cuando se cumplan 
simultáneamente: 
 

- Carga límite última del anclaje de prueba 
 

La variación de alargamiento ∆L15’ - ∆L en el ciclo llevado a cabo tendrá que ser 
menor del 1% del Diámetro nominal de perforación (Dp) 

 
 

- Componentes plásticas de los alargamientos del anclaje. 
 

A partir de las tablas de deformaciones medidas en los ensayos de idoneidad se 
comprobará, que para cada uno de los escalones de carga, la deformación elástica 
obtenida está comprendida entre 0,9∆LL y ∆LL+0,5∆LB, siendo: 
 
  LL, la longitud libre del anclaje 
 

∆LL, el incremento de la longitud libre del anclaje, considerada esta como 
un elemento perfectamente elástico 

 

FE

LLNN
LL

⋅
⋅−=∆ 00)(

 

 
   LB, la longitud del bulbo de anclaje 
 

∆LB, el incremento de la longitud del bulbo del anclaje, considerada esta 
como un elemento perfectamente elástico. 

 
 

FE

LBNN
LB

⋅
⋅−=∆ 00)(
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ANNEX AM 
 

PRUEBAS DE IDONEIDAD DE ANCLAJES 
 

INDICE 
 

1.- GENERALIDADES 
 

2.- OBJETO DE LA PRUEBA 
 
3.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 
4.-  PROCEDIMIENTO DEL TESADO  
 

  5.-  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
1.- GENERALIDADES 
 
Con anterioridad a la utilización en obra de cualquier tipo específico de anclaje al terreno, se 
requiere que, tanto el anclaje completo, como cada uno de sus componentes, hayan superado 
los criterios de idoneidad correspondientes. 
 
Para los anclajes de carácter temporal, se realizarán un número de pruebas de idoneidad no 
inferior a dos sea cual sea el número de anclajes a disponer en obra. Para los anclajes 
definitivos se realizará una prueba de idoneidad por cada tipo de anclaje, y no menos de dos 
pruebas por cada tipo de terreno existente en zona de bulbos. Respecto a los anclajes 
temporales, la D.O. podrá autorizar la reducción o en su caso la eliminación de las pruebas si 
existe una experiencia extensa, adecuada y debidamente documentada del uso del tipo 
específico de anclajes. 
 
Los anclajes de las pruebas de idoneidad serán similares a los previstos en el proyecto y su 
inclinación no podrá diferir en más de 5º respecto a la de los anclajes de obra. Estos podrán 
ser algunos de los previstos en obra, sin embargo, suele ser aconsejable construir unos 
anclajes específicamente destinados a dichas pruebas en una zona auxiliar y con suficiente 
antelación al comienzo de la obra, de manera que la realización de los ensayos no pueda 
ocasionar retrasos una vez comenzada la obra. 
 
Las cargas de prueba de los anclajes, su longitud adherente y su sección total de 
acero, serán establecidas por la D.O. en función de las condiciones del proyecto. 
 
La lechada empleada en la inyección de estos anclajes debe controlarse para fijar las 
características de dosificación y resistencia mínima a exigir durante la obra. 
 
 
 
 
 

2.- OBJETO DE LA PRUEBA 
 
La finalidad de esta prueba es comprobar el comportamiento individual de los distintos 
componentes, la adecuación de los distintos procedimientos operativos planificados y la 
comprobación, mediante las pruebas de idoneidad de carga, de que el anclaje sustenta 
correctamente las cargas máximas de diseño consideradas. 
 
3.- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
 
La documentación que se aplica a las pruebas de idoneidad de dichos anclajes se basa en las 
Recomendaciones para el proyecto, construcción y control de anclajes al terreno (H.P. 8-96). 
 
4. PROCEDIMIENTO DE TESADO 
 
Del protocolo de tesado facilitado por la D.O., en el que debe figurar la tensión de 
prueba del anclaje (Tp), se calculará la carga de partida del ensayo TA=0,1* TP .  
 
Se dividirá el intervalo entre la carga de partida y la carga de prueba en seis incrementos iguales de 
valor (∆T).  
 

3.1.1.1.1.1.1.1.1 Se establecerá una referencia fija cómo origen para la medición del 
movimiento, a partir de la carga de partida TA. 

 
Se realizarán los seis ciclos de carga y descarga, aumentando la carga final en ∆T para cada 
ciclo, hasta llegar a la carga de prueba TP. Así, en el primer ciclo la carga variará desde TA 
hasta TA + ∆T, en el segundo desde TA + (2 * ∆T), y así sucesivamente hasta llegar al sexto 
ciclo, en el que la carga varía desde TA + (6 * ∆T). 
 
En cada ciclo se anotara el alargamiento ∆L para cada escalón de carga ∆T (tanto en la carga 
como en la descarga). AL final de cada ciclo, se anotará también el alargamiento a 15 minutos 
(∆L15’), bajo carga constante. Se considera la deformación estabilizada cuando ∆L15’ - ∆L en 
cada ciclo de carga sea menor del 1% del Diámetro nominal de perforación (Dp). 
 
 
Una vez completado el último ciclo de carga y descarga, la D.O. podrá ampliar, bajo su 
responsabilidad, el procedimiento de forma libre, incluso hasta conseguir la rotura del 
anclaje por arrancamiento del bulbo si la sección de acero lo permite. 
 
 
Tras las mediciones efectuadas en cada ciclo, se bajará la carga hasta TA y se anotará el valor 
∆Lpl residual del ciclo. 
 
5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  
 
La idoneidad de un anclaje quedará establecida cuando todos los parámetros determinados 
por el ensayo cumplen las limitaciones siguientes: 
 

- Carga límite última del anclaje de prueba 
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La variación de alargamiento ∆L15’ - ∆L de cada ciclo de carga tendrá que ser menor 
del 1% del Diámetro nominal de perforación (Dp) 

- Componentes plásticas de los alargamientos del anclaje. 
 

A partir de las tablas de deformaciones medidas en los ensayos de idoneidad se 
comprobará, que para cada uno de los escalones de carga, la deformación elástica 
obtenida está comprendida entre 0,9∆LL y ∆LL+0,5∆LB, siendo: 
 
  LL, la longitud libre del anclaje 
 

∆LL, el incremento de la longitud libre del anclaje, considerada esta como 
un elemento perfectamente elástico 

 

FE

LLNN
LL

⋅
⋅−=∆ 00)(

 

 
   LB, la longitud del bulbo de anclaje 
 

∆LB, el incremento de la longitud del bulbo del anclaje, considerada esta 
como un elemento perfectamente elástico. 
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LBNN
LB

⋅
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