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A. Memòria Econòmica 

L’estat d’amidaments ha estat redactat fent servir els criteris de valoració i descripció de 

la base de dades de GISA, accessible per internet. 

A.1. Estat de Amidaments. 

 CAPITOL 01 APARCAMENT                                                        
 SUBCAPITOL E2 MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS                           
E2212422      m3   Excavació rebaix terreny compact.,m.mec.,càrr.mec.                

 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre ca-  
 mió  
 7595 7.595,000 
  _____________________________________________________  

 7.595,00 2,88 21.873,60 
E2221422      m3   Excavació rasa/pou h<=1,5m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec.         

 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics  
 i càrrega mecànica sobre camió  
 Sabates Pilars 130 130,000 
 Sabata Mur 24 24,000 
  _____________________________________________________  

 154,00 6,70 1.031,80 
E2R45039      m3   Càrrega mec.+transp.terres monodipòsit/centre recic.,camió 7t,re  

 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, amb camió  
 de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km  
 7749 7.749,000 
  _____________________________________________________  

 7.749,00 7,92 61.372,08 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPITOL E2 MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ 84.277,48 
 SUBCAPITOL E3 FONAMENTS                                                         
 APARTAT E3.1 SABATES                                                           
E31522G3      m3   Formigó rasa/pou fonament, HA-25/P/20/IIa,cubilot                 

 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxi-  
 ma del granulat 20 mm, abocat amb cubilot  
 Sabates Pilars 130 130,000 
 Sabata Mur 24 24,000 
  _____________________________________________________  

 154,00 73,91 11.382,14 
E31B3000      kg   Acer b/corrugada,B 500 S p/armadura rasa/pou                      

 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases i pous  
 Sabates Pilars 6192 6.192,000 
 Sabata Mur 907 907,000 
  _____________________________________________________  

 7.099,00 1,15 8.163,85 
E3Z112Q1      m2   Capa neteja+anivell. G=10cm,HM-20/P/40/I,camió                    

 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i  
 grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió  
 Sabates Pilars 277 277,000 
 Sabata Mur 47 47,000 
  _____________________________________________________  

 324,00 9,86 3.194,64 
  _______________  

 TOTAL APARTAT E3.1 SABATES ...........................................  22.740,63 
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 APARTAT E3.2 PANTALLES                                                        
E3G5445J      m2   Perforació pantalla terreny fluix,g=45cm+llot tixotròpic, HA-25/  

 Perforació de pantalla en terreny fluix, de 45 cm de gruix amb llot tixotròpic i formigonament amb for-  
 migó HA-25/F/20/IIa, amb additiu superfluidificant, de consistència fluida i grandària màxima del gra-  
 nulat 20 mm  
 1190 1.190,000 
  _____________________________________________________  

 1.190,00 74,98 89.226,20 
E3GB3000      kg   Acer b/corrugada B 500 S p/armadura pant.                         

 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de pantalles  
 34950 34.950,000 
  _____________________________________________________  

 34.950,00 1,15 40.192,50 
E3GZ1000      u    Desplaçament+munt.+desmunt.eq.perfor.pantalla                     

 Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 4.525,00 4.525,00 
E3GZJGDB      m    Doble muret guia 25cmx50cm,HA-25/P/20/I+encof.tauler+B 400 S      

 Doble muret guia de 25 cm de gruix i 50 cm d'alçària, amb formigó HA-25/P/20/I, de consistència  
 plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, encofrat amb tauler de fusta de pi i armat amb acer  
 B 400 S  
 145 145,000 
  _____________________________________________________  

 145,00 118,55 17.189,75 
E3GZA400      m    Enderroc coronament pantalla a=45cm                               

 Enderroc de coronament de pantalla, de 45 cm d'amplària  
 145 145,000 
  _____________________________________________________  

 145,00 35,17 5.099,65 
  _______________  

 TOTAL APARTAT E3.2 PANTALLES .......................................  156.233,10 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPITOL E3 FONAMENTS...................................  178.973,73 
 SUBCAPITOL E4 ESTRUCTURES                                                      
 APARTAT E44 ESTRUCTURES D'ACER                                               
 SUBAPARTAT E441 PILARS D'ACER                                                    
E4415112      kg   Acer A/42-B (S 275 JR),pilars,p.simp.,lam.,IP,HE,UP,col.obra sol  

 Acer A/42-B (S 275 JR), per a pilars formats per peça simple i amb una capa d'imprimació antioxi-  
 dant, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, col.locat a l'obra amb soldadura  
 Planta -1 3730 3.730,000 
 Planta -2 5810 5.810,000 
  _____________________________________________________  

 9.540,00 1,56 14.882,40 
E4425015      kg   er A/42-B (S 275 JR), p/ancor., antiox., perf.lam.IP, HE, UP, tr  

 Acer A/42-B (S 275 JR), per a elements d'ancoratge, amb una capa d'imprimació antioxidant, en  
 perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller i col.locat a l'obra amb  
 soldadura  
 Planta -1 7990 7.990,000 
 Planta -2 5890 5.890,000 
  _____________________________________________________  

 13.880,00 1,65 22.902,00 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTAT E441 PILARS D'ACER ........................  37.784,40 
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 SUBAPARTAT E443 BIGUES D'ACER                                                     
E4435112      kg   Acer A/42-B (S 275 JR),p/bigap.simp.,perf.lam.,IP,HE,UP,col.a ob  

 Acer A/42-B (S 275 JR), per a bigues formades per peça simple, amb una capa d'imprimació antio-  
 xidant, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, i col.locat a l'obra  
 Planta -1 335 335,000 
  _____________________________________________________  

 335,00 1,54 515,90 
E4435112A     kg   Acer A/42-B (S 275 JR),p/bigap.simp                               

 Acer A/42-B (S 275 JR), per a bigues compostes, amb una capa d'imprimació antioxidant, treballat a  
 taller i col.locat a l'obra  
 Biga Rampa 3930 3.930,000 
  _____________________________________________________  

 3.930,00 7,23 28.413,90 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTAT E443 BIGUES D'ACER........................  28.929,80 
  ____________  

 TOTAL APARTAT E44 ESTRUCTURES D'ACER ....................  66.714,20 
 APARTAT E45 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ                                            
E45C1AB3      m3   Formigó p/llosa, HA-30/P/10/IIIa, cubilot                         

 Formigó per a lloses, HA-30/P/10/IIIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10  
 mm, abocat amb cubilot  
 Llosa superior 390 390,000 
 Llosa intermedia 350 350,000 
 Rampa 25 25,000 
  _____________________________________________________  

 765,00 89,07 68.138,55 
E4BC3000      kg   Acer b/corrugada B 500 S p/armadura llosa                         

 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de lloses  
 Llosa superior 22140 22.140,000 
 Llosa intermedia 21240 21.240,000 
 Rampa 1530 1.530,000 
  _____________________________________________________  

 44.910,00 1,32 59.281,20 
E4DCAD02      m2   Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa inclin., h<=3m, tauler, form.v  

 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <=3 m, amb tauler de fusta  
 de pi, per a deixar el formigó vist  
 Rampa 90 90,000 
  _____________________________________________________  

 90,00 45,85 4.126,50 
E4DC1D02      m2   Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa, h<=3m, tauler, form.vist       

 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=3 m, amb tauler de fusta de pi, per a  
 deixar el formigó vist  
 Llosa superior 990 990,000 
  _____________________________________________________  

 990,00 33,13 32.798,70 
E4DC2D02      m2   Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa, h<=5m, tauler, form.vist       

 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=5 m, amb tauler de fusta de pi, per a  
 deixar el formigó vist  
 Llosa intermedia 1080 1.080,000 
  _____________________________________________________  

 1.080,00 37,88 40.910,40 
  _______________  

 TOTAL APARTAT E45 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ..........  205.255,35 



Projecte d’Execució “Aparcament Plaça Lluís Companys”  Pàg. 7 

 

 APARTAT E4E ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT       
E4E2682E      m2   Paret estruct.30cm, bloc foradat llis 40x20x30cm, R6 N/mm2, p/re  

 Paret estructural de 30 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x30 cm, R6 N/mm2, morter de ci-  
 ment per a revestir, col.locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l  
 Planta -1 48 48,000 
 Planta -2 56 56,000 
 Façana 28 28,000 
  _____________________________________________________  

 132,00 38,11 5.030,52 
E4EZ3000      kg   Acer b/corrug.obra B 500 S p/arm.paret bloc mort.                 

 Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura  
 de parets de blocs de morter de ciment  
 Planta -1 680 680,000 
 Planta -2 750 750,000 
  _____________________________________________________  

 1.430,00 1,07 1.530,10 
E4EZQ024      m3   Formigó p/fàb.blocs mort.cim., 225kg/m3, ciment CEM II/B-L/32,5R  

 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum  
 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de gran-  
 dària màxima 20 mm, col.locat manualment  
 Planta -1 14 14,000 
 Planta -2 15 15,000 
  _____________________________________________________  

 29,00 114,53 3.321,37 
  _______________  

 TOTAL APARTAT E4E ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA 9.881,99 
 APARTAT E4Z ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES                             
E4ZWU010      u    Tac químic D=16 mm, barra corrugada B500                          

 Ancoratge amb tac químic de d 16 mm amb barra corrugada d'acer B500  
 Llosa Superior 640 640,000 
 Llosa intermedia 750 750,000 
 Rampa 110 110,000 
  _____________________________________________________  

 1.500,00 12,16 18.240,00 
E4Z11811      m2   Làmina neoprè 20mm,p/recolz.estruc.elàst.,s/adh.                  

 Làmina de neoprè de 20 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col.locada sense ad-  
 herir  
 Llosa superior 45 45,000 
  _____________________________________________________  

 45,00 137,57 6.190,65 
  _______________  

 TOTAL APARTAT E4Z ELEMENTS ESPECIALS PER A .........  24.430,65 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPITOL E4 ESTRUCTURES ..............................  306.282,19 
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 SUBCAPITOL E7 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS                                 
E721MP97      m2   Membrana GA-2,2 làm.,7,7kg/m2,LBM(APP)-40/G-FP-130g/m2,LO-40-FP-  

 Membrana GA-2 segons UNE 104402, de dues làmines, de densitat superficial 7,7 kg/m2 formada  
 per làmina de betum modificat LBM (APP)-40/G amb una armadura FP de feltre de polièster de 130  
 g/m2 sobre làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-40-FP amb armadura de feltre de polièster de 130 g/m2,  
 adherides en calent , prèvia imprimació  
 Plaça 990 990,000 
  _____________________________________________________  

 990,00 30,45 30.145,50 
E7D69TK0      m2   Pint.igníf.perf.acer,1capa imprimació p/pint.intum.+3capes pintu  

 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de  
 pintura intumescent, amb gruix suficient per a una protección EI90  
 Planta -1 82 82,000 
 Planta -2 92 92,000 
  _____________________________________________________  

 174,00 39,90 6.942,60 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPITOL E7 IMPERMEABILITZACIONS I ...........  37.088,10 
 SUBCAPITOL E8 REVESTIMENTS                                                      
 APARTAT E81 ARREBOSSATS I ENGUIXATS                                           
E81121E2      m2   Arrebossat bona vista,vert.int.,h<3m,morter ciment 1:4,remolinat  

 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb mor-  
 ter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat  
 Planta -1 492 492,000 
 Planta -2 546 546,000 
  _____________________________________________________  

 1.038,00 15,40 15.985,20 
  _______________  

 TOTAL APARTAT E81 ARREBOSSATS I ENGUIXATS ..........  15.985,20 
 APARTAT E88 ESTUCATS, ESGRAFIATS I MONOCAPES                                  
E881N140      m2   Monocapa cim.+addit.granul.selecc.,col.est.s/param.s/revest.,rug  

 Monocapa amb morter de ciment i additius amb granulat seleccionat, col.locat a la estesa sobre para-  
 ments sense revestir i acabat rugós  
 Façana 19 19,000 
  _____________________________________________________  

 19,00 21,02 399,38 
  _______________  

 TOTAL APARTAT E88 ESTUCATS, ESGRAFIATS I MONOCAPES 399,38 
 APARTAT E89 PINTATS                                                           
E8989C40      m2   Pintat vert.int.cim.,esmalt poliuretà,1fons+2acab.                

 Pintat de parament vertical interior de ciment, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de fons diluïda, i  
 dues d'acabat  
 Planta -1 492 492,000 
 Planta -2 546 546,000 
  _____________________________________________________  

 1.038,00 7,39 7.670,82 
E89BBBH0      m2   Pint.reix.acer,esmalt sint.,1capa imprimació antioxidant,2capes   

 Pintat de reixa d'acer amb malla, amb esmalt sintètic, una capa d'imprimació antioxidant i dues ca-  
 pes d'acabat  
 Rampa 42 42,000 
  _____________________________________________________  

 42,00 12,55 527,10 
  _______________  

 TOTAL APARTAT E89 PINTATS ..............................................  8.197,92 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPITOL E8 REVESTIMENTS .............................  24.582,50 
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 SUBCAPITOL E9 PAVIMENTS                                                        
 APARTAT E93 SOLERES I RECRESCUDES                                            
E93617B0      m2   Solera formigó HA-25/P/20/I,g=15cm                                

 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de  
 15 cm de gruix  
 Planta -2 1080 1.080,000 
  _____________________________________________________  

 1.080,00 15,82 17.085,60 
E9232B91      m2   Subbase de grava,g=15cm,tamaño=50-70mm,estesa+picon.              

 Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge  
 del material  
 Planta -2 1080 1.080,000 
  _____________________________________________________  

 1.080,00 8,01 8.650,80 
E7B21E0L      m2   Lámina separad.polietileno e=100µm,peso=96g/m2,col.n/adh.         

 Lámina separadora de polietileno de 100 µm y 96 g/m2, colocada no adherida  
 Planta -2 1080 1.080,00 
  _____________________________________________________  

 1.080,00 1,11 1.198,80 
E11BT010      m2   Paviment continu tipus Slurry negre                               

 Paviment continu tipus Slurry, sobre solera de formigó (no inclosa), constituït per: imprimació asfàlti-  
 ca, Curidan (0,3 kg/m2.), 2 capes Slurry en color negre de 2 kg/m2. de rendiment cadascuna, apli-  
 cat amb rastres de goma, acabat i anivellat, s/NTE-RSC, amidat en superfície realment executada.  
 Planta -1 1080 1.080,00 
 Planta -2 1080 1.080,00 
  _____________________________________________________  

 2.160,00 16,16 34.905,60 
  _______________  

 TOTAL APARTAT E93 SOLERES I RECRESCUDES ..............  61.840,80 
 APARTAT E9D PAVIMENTS DE RAJOLA DE CERÀMICA I DE GRES                        
E9DA122W      m2   Paviment gres extruït s/esmalt.preu alt,26-45u/m2,col.mort.adh.   

 Paviment de rajola de gres extruït sense esmaltar de forma rectangular, preu alt, de 26 a 45 pe-  
 ces/m2, col.locat a truc de maceta amb morter adhesiu  
  _________________________________________________  
 24,00 31,08 745,92 
  _______________  

 TOTAL APARTAT E9D PAVIMENTS DE RAJOLA DE CERÀMICA 745,92 
 APARTAT E9U SÒCOLS                                                           
E9U341AV      m    Sòcol rajola gres extruït esmalt.,preu sup.,h=10cm,col.mort.adhe  

 Sòcol de rajola de gres extruït esmaltat, preu superior, de 10 cm d'alçària, col�locat amb morter adhe-  
 siu  
  _________________________________________________  
 60,00 6,56 393,60 
  _______________  

 TOTAL APARTAT E9U SÒCOLS ..............................................  393,60 
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 APARTAT E9V ESGLAONS                                                          
E9VZ19AK      m    Formació esglaó totxana24x11,5x10cm,col.+arreb.mort.1:2:10        

 Formació d'esglaó amb totxana de 29x14x10 cm, col.locada i arrebossada amb morter mixt 1:2:10,  
 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l  
  ________________________________________________  
 12,00 19,88 238,56 
E9V3A11K      m    Esglaó gres extruït s/esmalt.relleu,2peces,col.mort.1:2:10        

 Esglaó de gres extruït sense esmaltar 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  
  ________________________________________________  
 12,00 42,19 506,28 
  _______________  

 TOTAL APARTAT E9V ESGLAONS .........................................  744,84 
 APARTAT F9H PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA                                    
F9H17212           Paviment bitum.cont.calent s-12, g.calcari, betum asf., 96%marsh  

 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa s-12 amb granulat cal-  
 cari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 96 % de l'assaig marshall  
 Camí Ral de Barcelona 21,2 21,20 
  _____________________________________________________  

 21,20 47,03 997,04 
  _______________  

 TOTAL APARTAT F9H PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 997,04 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPITOL E9 PAVIMENTS ....................................  64.722,20 
 SUBCAPITOL EA TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES                              
EASA71BB      u    Porta tallaf., metàl., EI2-C 60, 1bat., 80x205cm, preu alt, anti  

 Porta tallafocs metàl.lica, EI2-C 60, d'una fulla batent, per a una llum de 80x205 cm, preu alt amb  
 tanca antipànic, col.locada  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 316,74 1.900,44 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPITOL EA TANCAMENTS I DIVISÒRIES ........  1.900,44 
 SUBCAPITOL EB PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ                                       
EB121JBM      m    Barana acer , passamà, munt./100cm, brènd./10cm, h=100-120cm, fi  

 Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada  
 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella  
 12 12,000 
  _____________________________________________________  

 12,00 111,67 1.340,04 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPITOL EB PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 1.340,04 
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 SUBCAPITOL EE INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNIC 
EE52Q12A      m2   Conducte ac.galv., g=0, 6mm, baioneta, munt./suports              

 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió baioneta,  
 muntat adossat amb suports  
 Planta -1 189 189,000 
 Planta -2 207 207,000 
  _____________________________________________________  

 396,00 25,19 9.975,24 
EEK71AA11     u    Reixeta retorn quadrícula,325x225mm, recta,fixada basti           

 Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 325x225 mm, de secció recta i fixada  
 al bastiment  
 Planta -1 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 28,68 28,68 
EEK71AA12     u    Reixeta retorn quadrícula,625x325mm, recta,fixada basti           

 Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 625x325 mm, de secció recta i fixada  
 al bastiment  
 Planta -1 10 10,000 
 Planta -2 11 11,000 
  _____________________________________________________  

 21,00 49,19 1.032,99 
EEKN1RM01     u    Reixeta intemperie alum.anod.plat.+malla,1185x990mm,fix.          

 Reixa d'intemperie d'aletes horitzontal d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàlica, de  
 1185x990 mm, aletes en Z i fixada al bastiment  
 Façana 3 3,000 
  _____________________________________________________  

 3,00 273,89 821,67 
EEM342411     u    Extractor axial (400° C-2 h) 20811 m3/h 2 velocitats              

 Caixa de ventilació axial amb hèlix d'angle variable, apte per a extracció de fums en cas d'incendi  
 (400° C-2 h), trifàsic per a 400 V de tensió, 20.811 m3/h de cabal màxim d'aire. Potència 1,5 / 0,25  
 kW, col.locat  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 2.768,27 5.536,54 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPITOL EE INSTAL.LACIONS DE .....................  17.395,12 
 SUBCAPITOL EF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS                           
EF118221      m    Tub acer negre s/sold.,D=1"1/2,soldat,dific.baix,col.superf.      

 Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 1"1/2, segons la norma DIN 2440 ST-35, sol-  
 dat, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment  
 PCI Planta -1 39 39,000 
 PCI Planta -2 39 39,000 
  _____________________________________________________  

 78,00 19,14 1.492,92 
EF119221      m    Tub acer negre s/sold.,D=2",soldat,dific.baix,col.superf.         

 Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 2", segons la norma DIN 2440 ST-35, soldat,  
 amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment  
 PCI Planta -1 23 23,000 
 PCI Planta -2 23 23,000 
  _____________________________________________________  

 46,00 26,41 1.214,86 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPITOL EF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS 2.707,78 
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 SUBCAPITOL EG INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES                                        
 APARTAT EG1 CAIXES I ARMARIS                                                  
EG1PU100      u    Conjunt protecció+mesura T-2 p/comp.1tarifa,15-63kW-400V,s/compt  

 Conjunt de protecció i mesura del tipus T-2 per a comptador de simple tarifa, per a una potència de 15  
 a 63 kW i una tensió de 400 V, de 540x810x270 mm, amb caixa encastada a paret, base de fusibles  
 amb fusibles i sortida de borns, sense comptadors, sense ICP i sense interruptor diferencial, col.locat  
 superficialment  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 290,89 290,89 
EG151212      u    Caixa deriv.plàstic,80x80mm,prot.normal,munt.superf.              

 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm, amb grau de protecció normal, muntada su-  
 perficialment  
 Enllumenat 58 58,000 
 PCI 117 117,000 
  _____________________________________________________  

 175,00 7,29 1.275,75 
EG13U010      u    Caixa comand./prot.,mat.autoexting.+porta,36 mòduls               

 Caixa per a quadres de comandament i protecció de material autoextingible, amb porta, per a 36 mò-  
 duls i muntatge superficial  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 45,67 45,67 
  _______________  

 TOTAL APARTAT EG1 CAIXES I ARMARIS............................  1.612,31 
 APARTAT EG2 TUBS I CANALS                                                     
EG21H81J           Tub rígid PVC s/halògens, DN=25mm, unió endollada, muntatge sup.  

 Tub rígid de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la fla-  
 ma, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa die-  
 lèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment  
 Detectors Planta -1 340 340,00 
 Polsadors Planta -1 50 50,00 
 Detectors Planta -2 340 340,00 
 Polsadors Planta -2 50 50,00 
 Enllumenat Planta -1 270 270,00 
 Altres Planta -1 110 110,00 
 Enllumenat Planta -2 270 270,00 
 Altres Planta -2 110 110,00 
 Grup de pressió 15 15,00 
  _____________________________________________________  

 1.555,00 5,25 8.163,75 
EG21H91J           Tub rígid PVC s/halògens, DN=32mm, unió endollada, muntatge sup.  

 Tub rígid de PVC sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la fla-  
 ma, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa die-  
 lèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment  
 Línia General d'Alimentació 6 6,00 
 Línia d'enllaç 65 65,00 
  _____________________________________________________  

 71,00 6,67 473,57 
  _______________  

 TOTAL APARTAT EG2 TUBS I CANALS .................................  8.637,32 
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 APARTAT EG3 CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA                          
EG31F206           Conductor Cu, UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, 2x1.5 mm2 col. tub         

 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, secció  
 2x1,5 mm2, col.locat en tub  
 Detectors Planta -1 340 340,00 
 Polsadors Planta -1 50 50,00 
 Detectors Planta -2 340 340,00 
 Polsadors Planta -2 50 50,00 
  _____________________________________________________  

 780,00 1,84 1.435,20 
EG31G302           Conductor Cu, UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, 3x2.5 mm2 col. tub         

 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, secció  
 3x2,5 mm2, col.locat en tub  
 Enllumenat Planta -1 270 270,00 
 Altres Planta -1 110 110,00 
 Enllumenat Planta -2 270 270,00 
 Altres Planta -2 110 110,00 
  _____________________________________________________  

 760,00 2,71 2.059,60 
EG31J306           Conductor Cu, UNE RZ1-K (AS+) 0,6/1 kV, 5x2.5 mm2 col. tub        

 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS+) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, secció  
 5x2,5 mm2, col.locat en tub  
 Grup de pressió 15 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 6,81 102,15 
EG31J406           Conductor Cu, UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, 5x4 mm2 col. tub           

 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, secció  
 5x4 mm2, col.locat en tub  
 Línia General d'Alimentació 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 4,93 29,58 
EG31J606           Conductor Cu, UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, 5x10 mm2 col. tub          

 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, secció  
 5x10 mm2, col.locat en tub  
 Línia d'enllaç 65 65,00 
  _____________________________________________________  

 65,00 12,65 822,25 
  _______________  

 TOTAL APARTAT EG3 CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A ..  4.448,78 
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 APARTAT EG4 APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT                               
 SUBAPARTAT EG41 INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS                                       
EG4114FH      u    Interruptor auto.magnet.I=40A, ICP-M, tetrapol.(3P+N), tall=6000  

 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (3P+N), de  
 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil  
 DIN  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 67,75 67,75 
EG415A9B      u    Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=6000A,  

 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de  
 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en  
 perfil DIN  
 11 11,000 
  _____________________________________________________  

 11,00 16,58 182,38 
EG415A9C      u    Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=6000A,  

 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de  
 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en  
 perfil DIN  
 4 4,000 
  _____________________________________________________  

 4,00 16,80 67,20 
EG414DJB      u    Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,tetr.(4P),tall=6000A,   

 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P),  
 de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN  
 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN  
 3 3,000 
  _____________________________________________________  

 3,00 52,90 158,70 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTAT EG41 INTERRUPTORS .......................  476,03 
 SUBAPARTAT EG42 INTERRUPTORS DIFERENCIALS                                         
EG42129D      u    Interruptor dif.cl.AC,gam.residen.,I=25A,bipol.(2P),0,03A,fix.in  

 Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),  
 de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic  
 de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de  
 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN  
 8 8,000 
  _____________________________________________________  

 8,00 34,43 275,44 
EG4242JD      u    Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=25A,tetrapol.(4P),0,03A,fix.in  

 Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),  
 de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic  
 de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de  
 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN  
 3 3,000 
  _____________________________________________________  

 3,00 117,98 353,94 
EG4242JK      u    Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=63A,tetrapol.(4P),0,03A,fix.in  

 Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),  
 de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic  
 de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de  
 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 247,06 247,06 
  _______________  

 TOTAL SUBAPARTAT EG42 INTERRUPTORS DIFERENCIALS 876,44 
  ____________  
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 TOTAL APARTAT EG4 APARELLS DE PROTECCIÓ I ...........  1.352,47 
 
 APARTAT EG5 APARELLS DE MESURA                                               
EG515782      u    Comptador trif.,3F,activa,230/400V,p/trafo,5A,munt.superf.        

 Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, per a trafos d'intensi-  
 tat de 5 A i muntat superficialment  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 245,73 245,73 
EG51C782      u    Comptador trif.,4F,reactiva,230/400V,p/trafo,5A,munt.superf.      

 Comptador trifàsic de quatre fils, per a mesurar energia reactiva, per a 230 o 400 V, per a trafos d'in-  
 tensitat de 5 A i muntat superficialment  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 273,51 273,51 
  _______________  

 TOTAL APARTAT EG5 APARELLS DE MESURA ...................  519,24 
 APARTAT EG6 MECANISMES                                                       
EG6P2262      u    Presa corrent indust.sup.,3P+N+T,16A 400V,IP-44,col.              

 Presa de corrent industrial de superfície, 3P+N+T, de 16 A i 400 V de tensió nominal, amb grau de  
 protecció de IP-44, col.locada  
 Planta -1 2 2,000 
 Planta -2 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 4,00 17,07 68,28 
EG6P22621     u    Presa corrent indust.sup.,P+N+T,16A 230V,IP-44,col.               

 Presa de corrent industrial de superfície, P+N+T, de 16 A i 230V de tensió nominal, amb grau de  
 protecció de IP-44, col.locada  
 Planta -1 2 2,000 
 Planta -2 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 4,00 17,07 68,28 
  _______________  

 TOTAL APARTAT EG6 MECANISMES ....................................  136,56 
 APARTAT EGD ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA                                     
EGDZ1102      u    Punt connex.terra pont secc.platina coure,munt.caixa,col.superf.  

 Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col.lo-  
 cat superficialment  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 19,63 19,63 
EGD1421E      u    Piqueta connex.terra acer,estànd.,long.=2500mm,D=14,6mm,clav.ter  

 Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de  
 llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra  
 8 8,000 
  _____________________________________________________  

 8,00 21,55 172,40 
EG380907           Conductor Cu nu, 1x35mm2, munt.p.terra                            
 Posta a terra 215 215,00 
  _____________________________________________________  

 215,00 9,44 2.029,60 
  _______________  

 TOTAL APARTAT EGD ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 2.221,63 
 
 
EG1                CAIXES I ARMARIS                                                  
  _____________________________________________________  

 1,00 1.612,31 1.612,31 
EG2                TUBS I CANALS                                                     
  _____________________________________________________  

 1,00 8.637,32 8.637,32 
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EG3                CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA                           
  _____________________________________________________  

 1,00 4.448,78 4.448,78 
EG4                APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT                               
  _____________________________________________________  

 1,00 1.352,47 1.352,47 
EG5                APARELLS DE MESURA                                                
  _____________________________________________________  

 1,00 519,24 519,24 
EG6                MECANISMES                                                        
  _____________________________________________________  

 1,00 136,56 136,56 
EGD                ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA                                      
  _____________________________________________________  

 1,00 2.221,63 2.221,63 
7G111111      u    Quadre princ.inst.obamb 3 caixes 270x180x170mm,tallacirc.ganiv.,  

 Quadre principal per a instal.lació elèctrica d'obra format per 3 caixes de doble aïllament de  
 270x180x170 mm, tallacircuit de ganiveta, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial,  
 comptador d'energia trifàsic, transformador d'intensitat i 6 endolls bipolars (II+T)  
  ________________________________________________  
 1,00 748,91 748,91 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPITOL EG INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES  19.677,22 
 SUBCAPITOL EH INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT                                       
EH612224      u    Llumenera emergència/senyalització,120-175lúmens,superfic.sostre  

 Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada incandescència de 120 fins a 175 lúmens, de 2  
 h d'autonomia, com a màxim, muntada superficialment al sostre  
 Planta -1 5 5,000 
 Planta -2 5 5,000 
  _____________________________________________________  

 10,00 72,70 727,00 
EHB17654      u    Llumenera estanca, cubeta plàst., 2x58W, polièst., superfic.sost  

 Llumenera estanca amb difusor de policarbonat i 2 fluorescents de 58 W  amb reactància electrònica,  
 de forma rectangular, amb xassís de polièster, AF, IP-54 i muntada superficialment al sostre  
 Planta -1 21 21,000 
 Planta -2 19 19,000 
  _____________________________________________________  

 40,00 81,23 3.249,20 
EHB17654E     u    Llumenera estanca, cubeta plàst., 2x58W + kit emergència          

 Llumenera estanca amb difusor de policarbonat i 2 fluorescents de 58 W  amb reactància electrònica,  
 de forma rectangular, amb xassís de polièster, AF, IP-54 amb kit d'emergència 3 hores i muntada  
 superficialment al sostre  
 Planta -1 9 9,000 
 Planta -2 9 9,000 
  _____________________________________________________  

 18,00 198,23 3.568,14 
EHB17554      u    Llumenera estanca, cubeta plàst., 2x36W, polièst., superfic.sost  

 Llumenera estanca amb difusor de policarbonat i 2 fluorescents de 36 W  amb reactància electrònica,  
 de forma rectangular, amb xassís de polièster, AF, IP-54 i muntada superficialment al sostre  
 Planta -1 3 3,000 
 Planta -2 3 3,000 
  _____________________________________________________  

 6,00 77,23 463,38 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPITOL EH INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 8.007,72 
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 SUBCAPITOL EM INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT                    
EM141002      u    Polsador alarma+interruptor manual,prot.vidre,munt.superf.        

 Polsador d'alarma amb interruptor d'accionament manual, protegit amb vidre, muntat superficialment  
 Planta -1 2 2,000 
 Planta -2 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 4,00 17,08 68,32 
EM133067      u    Sirena electrònica,senyal llumi.,c.c.,so bitònic,munt.int.        

 Sirena electrònica amb senyal lluminós, de corrent continu amb so bitònic, muntada a l'interior  
 Planta -1 2 2,000 
 Planta -2 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 4,00 35,32 141,28 
EM124236      u    Central detecció CO,p/2zones,indic.,2aliment.,munt.a paret        

 Central de detecció de CO, per a 2 zones, amb indicador de zona, d'avaria, de connexió de zona,  
 de prova d'alarma i de doble alimentació i muntada a la paret  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 493,57 493,57 
EM121236      u    Central detecció incendis,p/2zones,indic.,2aliment.,munt.a paret  

 Central de detecció d'incendis, per a 2 zones, amb indicador de zona, d'avaria, de connexió de zo-  
 na, de prova d'alarma i de doble alimentació i muntada a la paret  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 229,07 229,07 
EM111015      u    Detector fums iònic,munt.superf.                                  

 Detector de fums iònic, muntat superficialment  
 Planta -1 4 4,000 
 Planta -2 4 4,000 
  _____________________________________________________  

 8,00 35,39 283,12 
EM112055      u    Detector tèrm. termoveloc.,munt.superf.                           

 Detector tèrmic termovelocimètric, muntat superficialment  
 Planta -1 41 41,000 
 Planta -2 44 44,000 
  _____________________________________________________  

 85,00 28,08 2.386,80 
EM11U010      u    Detector CO,munt.superf.                                          

 Detector de CO, muntat superficialment  
 Planta -1 8 8,000 
 Planta -2 8 8,000 
  _____________________________________________________  

 16,00 38,75 620,00 
EM23134R      u    Boca incendis,D=25mm,BIE-25,mànega 20m,armari,muntada superfic.p  

 Boca d'incendis amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25, amb mànega de 20 m, amb armari,  
 muntada superficialment a la paret  
 4 4,000 
  _____________________________________________________  

 4,00 353,13 1.412,52 
EMDBU005      u    Placa senyalització,p/indicació mesures salv.+vies evacuació,210  

 Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x  
 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament  
 4 4,000 
  _____________________________________________________  

 4,00 9,25 37,00 
EM31261J      u    Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,sup  

 Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb su-  
 port a paret  
 6 6,000 
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  _____________________________________________________  

 6,00 81,52 489,12 
EM31351J      u    Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret         

 Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a  
 paret  
 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,00 153,90 307,80 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPITOL EM INSTAL.LACIONS CONTRA ..........  6.468,60 
 SUBCAPITOL EN VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ                               
ENXAUD12      u    Grup contra incendis s/UNE 23-500-90, Qn=12m3/h, dièsel + jockey  

 Grup de pressió compacte per a instal.lacions contra incendis segons UNE 23-500-90, de 12 m3/h  
 de cabal nominal i 45 m.c.a. d'alçària manomètrica nominal, de funcionament automàtic, amb una  
 bomba principal accionada per motor diesel, bomba jockey, dipòsit de combustible, doble joc de bate-  
 ries i quadre d'arrencada i control del motor amb suport independent, muntat sobre bancada, connec-  
 tat a la xarxa de servei  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 9.553,82 9.553,82 
ENE29300      u    Filtre colad., d=50mm, PN=16bar, fosa i munt.embridat             

 Filtre colador de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de fosa i muntat embridat  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 95,55 95,55 
EN1294F0      u    Vàlvula comporta+brides DN=50mm, PN=16bar, fosa                   

 Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió nominal,  
 de fosa  
 4 4,000 
  _____________________________________________________  

 4,00 138,14 552,56 
EN8393E7      u    Vàlvula disc entre brides, DN=50mm, PN=10bar, fosa, munt.superf   

 Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar  
 de PN, de fosa, preu alt i muntada superficialment  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 72,00 72,00 
ENZL9227      u    Maniguet elàstic brides DN=50, PN=10                              

 Maniguet elàstic amb brides, de 50 mm de diametre nominal, pressió nominal 10 bar, instal.lat  
 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,00 59,92 119,84 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPITOL EN VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE 10.393,77 
 
 SUBCAPITOL X1 PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR                                     
X10001        pa   Partida alçada legalització aparcament                            

 Partida alçada a justificar per a la legalització de l'aparcament davant l'Entitat Oficial Colaboradora  
 corresponent, incloent confecció de plànols as built, despeses de visats i taxes, i confecció de pro-  
 jecte.  
  ________________________________________________  
 1,00 4.500,00 4.500,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPITOL X1 PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR 4.500,00 
  ____________  

 TOTAL CAPITOL 01 APARCAMENT ........................................................................... 768.316,89 € 
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 CAPITOL 02 PLAÇA                                                            
 SUBCAPITOL FH ENLLUMENAT                                                       
FHM11F22      ud   Columna ac.galv.troncocònica, h=4m, base plat.+porta              

 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense  
 platina, amb base platina i porta, col.locada sobre paviment, conectada a terra.  
  _________________________________________________  
 6,00 209,39 1.256,34 
FHN00001      ud   Llumenera simètrica urbana, vapor de sodi a pressió alta 100W     

 Llumenera simètrica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de  
 100 W, de preu alt, amb carcassa de polièster i vidre lenticular, acoblada al suport.  
 Marca / Model: Philips SSGS 253 SON T100W CR GB o equivalent.  
  _________________________________________________  
 6,00 368,47 2.210,82 
FHGAU010      ud   Armari protecció+control enllum.públic,a.inox.,2sortides          

 Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 2 sortides, doble nivell i pro-  
 gramació per rellotge astronòmic, totalment instal.lat, connectat i provat, s´inclou tot el petit material  
 auxiliar necessari de connexió i muntatge  
  _________________________________________________  
 1,00 2.561,48 2.561,48 
FHQ62G61      ud   Projector semiintensiu, halog.250W, rect., tancat, allotj.equip   

 Projector per a exteriors amb reflector de distribució semiintensiva, amb làmpada d'halogenurs me-  
 tàl.lics de 70 W, de forma rectangular, tancat amb allotjament per a equip i acoblat al suport.  
 Marca / Model: Philips MVF 415 o equivalent.  
  _________________________________________________  
 5,00 164,47 822,35 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPITOL FH ENLLUMENAT ................................  6.850,99 
 SUBCAPITOL F9 PAVIMENTS                                                        
F9F15103      m2   Paviment llambordins 10x20cm,g=8cm,preu sup.,col.mort.1:6+beurad  

 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu supe-  
 rior, col.locats amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ci-  
 ment  
  _________________________________________________  
 810,00 42,05 34.060,50 
F9A1UA10      m2   Paviment sorra garbellada,begur,mitjans mec.                      

 Paviment de sorra garbellada tipus begur, per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb  
 mitjans mecànics  
  _________________________________________________  
 71,00 37,14 2.636,94 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPITOL F9 PAVIMENTS.....................................  36.697,44 
 
 SUBCAPITOL FQ MOBILIARI URBÀ                                                   
FQ10U092      ud   Banc neoromantic 300 cm                                           

 Banc neoromantic de fusta d'iroko tractada amb oli i collada als suports amb cargols d'acer inoxida-  
 ble, de 300 cm de llargaria, amb suport de fosa de ferro gg.20  
  _________________________________________________  
 5,00 504,57 2.522,85 
FQ21U021      ud   Paperera 60 l acer inox.                                          

 Paperera 60 l formada per un tubular d'acer inoxidable de 20 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, una  
 planxa perforada de 2 mm de gruix i perforacions de 5 mm de diàmetre, una planxa de base de pa-  
 perera de 3 mm de gruix amb dues perforacions de 8 mm de diàmetre per al desguàs, 2 eixos de  
 gir, un tubular d'acer inoxidable de 30 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, un suport de paperera format  
 per un tubular rodo d'acer  inoxidable de 40 mm de diàmetre i 2 mm de gruix recolzat sobre l'ancorat-  
 ge tubular i reblonat a l'ancoratge tubular d'acer inoxidable  separats 435 mm entre eixos, ancoratge  
 format per un tubular rodo d'acer inoxidable de 35 mm de diàmetre, 3 mm de gruix i 30 cm de longi-  
 tud col�locat encastat a la solera de formigó amb el junt tubular-granit amorterat, un ancoratge tubular  
 d'acer inoxidable de 40 mm de diàmetre, 2 mm de gruix i 5 cm de longitud soldat a l'ancoratge tubu-  
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 lar d'acer inoxidable, reblons d'alumini per unir el suport de la paperera i l'ancoratge i peces de granit  
 de 40 x 40 x 15 cm amb perforacions de 45 mm de diàmetre separades entre eixos 435 mm  
  ________________________________________________  
 4,00 152,71 610,84 
FQ31U020      ud   Font Georgina ferro colat                                         

 Font Georgina formada per un fust ovalat de ferro colat amb acabat mate o de fosa dúctil de 10 mm  
 de gruix, portella de registre de 180 x 215 mm, incisions de 6 x 40 mm, esfera de ferro colat brillant  
 de 30 mm de diàmetre amb orifici inclinat com a brollador de 3 mm de diàmetre, mitja esfera còncava  
 de ferro colat de 50 mm de diàmetre que rep l'esfera anterior, pedal format per una barana de ferro co-  
 lat de 20 mm de diàmetre, mecanisme polsador temporitzat allotjat a l'interior del fust i accionat mitjan-  
 çant pedal; reixa ondulada  de ferro colat amb acabat mate de 10 x 20 x 190 mm i base  de ferro co-  
 lat amb acabat mate de 300 x 900 x 115 mm  que rep la reixeta ondulada i l'ancoratge del fust mitjan-  
 çant cargols allen c/plana m-6  
  ________________________________________________  
 1,00 560,39 560,39 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPITOL FQ MOBILIARI URBÀ ..........................  3.694,08 
 SUBCAPITOL X2 PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR                                     
XPB0001       pa   Partida alçada a justificar jardineres-bancs                      

 Partida alçada a justificar per a la construcció de jardineres-bancs de disseny amb materials de pri-  
 mera qualitat segons especificacions del projecte i la Direcció Facultativa.  
  ________________________________________________  
 2,00 3.550,00 7.100,00 
XPB0002       pa   Partida alçada a justificar pèrgola                               

 Partida alçada a justificar per a la construcció de pèrgola de fusta de disseny amb materials de prime-  
 ra qualitat segons especificacions del projecte i la Direcció Facultativa.  
  ________________________________________________  
 1,00 18.350,00 18.350,00 
XPB0003       pa   Partida alçada a justificar monument                              

 Partida alçada a justificar per a la construcció de monolit commemoratiu de disseny amb materials de  
 primera qualitat segons especificacions del projecte i la Direcció Facultativa.  
  ________________________________________________  
 1,00 1.600,00 1.600,00 
XPB0004       pa   Partida alçada a justificar accés planta inferior                 

 Partida alçada a justificar per a la construcció de escala i tancaments d'accés a l'aparcament, de dis-  
 seny amb materials de primera qualitat segons especificacions del projecte i la Direcció Facultativa.  
  ________________________________________________  
 1,00 4.250,00 4.250,00 
XPB0005       pa   Partida alçada a justificar jocs de fusta                         

 Partida alçada a justificar per al subministre i muntatge de jocs de fusta per a infants, amb materials  
 de primera qualitat segons especificacions del projecte i la Direcció Facultativa.  
  ________________________________________________  
 1,00 4.525,00 4.525,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPITOL X2 PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR 35.825,00 
  ____________  

 TOTAL CAPITOL 02 PLAÇA ....................................................................................... 83.067,51 € 
 

 TOTAL ............................................................................................. 851.384,40 € 
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A.2. Aplicació de Preus 

CAPITOL 01 APARCAMENT                                                       
SUBCAPITOL E2 MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS                          
E2212422      m3   Excavació rebaix terreny compact.,m.mec.,càrr.mec.                
 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió  
A0140000      0,010 h    Manobre                                                          17,56 0,18 
C1311120      0,052 h    Pala carregadora s/, mitjana, s/, pneumàtics 117kW               51,94 2,70 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     0,20 0,00 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,88 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS  
E2221422      m3   Excavació rasa/pou h<=1,5m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec.         
 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega 
me-  
A0140000      0,040 h    Manobre                                                          17,56 0,70 
C1315010      0,150 h    Retroexcavadora petita                                           39,92 5,99 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     0,70 0,01 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,70 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SETANTA CÈNTIMS  
E2R45039      m3   Càrrega mec.+transp.terres monodipòsit/centre recic.,camió 7t,re  
 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, amb camió de 7 t, 
amb  
C1311110      0,015 h    Pala carregadora,petita,sobre pneumàtics                         42,87 0,64 
C1501700      0,240 h    Cam.transp. 7 t                                                  30,35 7,28 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,92 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS  
SUBCAPITOL E3 FONAMENTS                                                        
APARTAT E3.1 SABATES                                                          
E31522G3      m3   Formigó rasa/pou fonament, HA-25/P/20/IIa,cubilot                 
 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del 
granulat  
A0140000      0,440 h    Manobre                                                          17,56 7,73 
B0652080      1,000 m3   Formigó HA-25/P/20/IIa,>=275kg/m3 ciment                         x 1,10 60,03 66,03 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     7,70 0,15 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  73,91 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-TRES EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS  
E31B3000      kg   Acer b/corrugada,B 500 S p/armadura rasa/pou                      
 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases i pous  
A0124000      0,006 h    Oficial 1a ferrallista                                           21,00 0,13 
A0134000      0,008 h    Ajudant ferrallista                                              18,65 0,15 
B0A14200      0,005 kg   Filferro recuit,D=1,3mm                                          x 1,02 0,98 0,00 
D0B2A100      1,000 kg   Acer b/corrug.obra man.taller B 500 S                            0,86 0,86 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     0,30 0,01 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,15 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb QUINZE CÈNTIMS  
E3Z112Q1      m2   Capa neteja+anivell. G=10cm,HM-20/P/40/I,camió                    
 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària 
mà-  
A0122000      0,075 h    Oficial 1a paleta                                                21,00 1,58 
A0140000      0,150 h    Manobre                                                          17,56 2,63 
B0641090      0,100 m3   Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment                           x 1,05 53,04 5,57 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     4,20 0,08 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,86 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS  
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APARTAT E3.2 PANTALLES                                                         
E3G5445J      m2   Perforació pantalla terreny fluix,g=45cm+llot tixotròpic, HA-25/  
 Perforació de pantalla en terreny fluix, de 45 cm de gruix amb llot tixotròpic i formigonament amb formigó  
B0652020      0,490 m3   Formigó HA-25/F/20/IIa,>=275kg/m3 ciment                         x 1,04 63,63 32,43 
C3G54400      1,000 m2   Perforació+col.mat., equip pers.maq., p/pantalla g=45cm          42,55 42,55 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  74,98 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-QUATRE EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS  
E3GB3000      kg   Acer b/corrugada B 500 S p/armadura pant.                         
 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de pantalles  
A0124000      0,007 h    Oficial 1a ferrallista                                           21,00 0,15 
A0134000      0,007 h    Ajudant ferrallista                                              18,65 0,13 
D0B2A100      1,000 kg   Acer b/corrug.obra man.taller B 500 S                            0,86 0,86 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     0,30 0,01 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  1,15 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb QUINZE CÈNTIMS  
E3GZ1000      u    Desplaçament+munt.+desmunt.eq.perfor.pantalla                     
 Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació  
C3GZ1000      1,000 u    Desplaçament+munt.+desmunt.eq.perfor. p/pantalla                 4.525,00 4.525,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  4.525,00 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE MIL CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS  
E3GZJGDB      m    Doble muret guia 25cmx50cm,HA-25/P/20/I+encof.tauler+B 400 S      
 Doble muret guia de 25 cm de gruix i 50 cm d'alçària, amb formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i 
grandà-  
A0123000      1,400 h    Oficial 1a encofrador                                            21,00 29,40 
A0124000      0,700 h    Oficial 1a ferrallista                                           21,00 14,70 
A0140000      2,000 h    Manobre                                                          17,56 35,12 
B0651080      0,276 m3   Formigó HA-25/P/20/I,>=250kg/m3 ciment                           x 1,04 59,43 17,06 
B0A31000      0,331 kg   Clau acer                                                        x 1,90 1,11 0,70 
B0D21030      1,650 m    Tauló fusta pi p/10 usos                                         x 1,10 0,42 0,76 
B0D31000      0,005 m3   Llata fusta pi                                                   x 1,10 203,19 1,12 
B0D71130      2,640 m2   Tauler pi,g=22mm,10usos                                         x 1,10 1,21 3,51 
B0DZA000      0,100 l    Desencofrant                                                     2,15 0,22 
D0B27100      17,000 kg   Acer b/corrug.obra man.taller B 400 S                            0,85 14,45 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     79,20 1,51 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  118,55 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT DIVUIT EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS  
E3GZA400      m    Enderroc coronament pantalla a=45cm                               
 Enderroc de coronament de pantalla, de 45 cm d'amplària  
A0140000      0,500 h    Manobre                                                          17,56 8,78 
A0150000      1,000 h    Manobre especialista                                             18,17 18,17 
C1101200      0,500 h    Compressor amb dos martells pneumàtics                           15,39 7,70 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     27,00 0,52 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  35,17 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb DISSET CÈNTIMS  
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SUBCAPITOL E4 ESTRUCTURES                                                      
APARTAT E44 ESTRUCTURES D'ACER                                               
SUBAPARTAT E441 PILARS D'ACER                                                    
E4415112      kg   Acer A/42-B (S 275 JR),pilars,p.simp.,lam.,IP,HE,UP,col.obra sol  
 Acer A/42-B (S 275 JR), per a pilars formats per peça simple i amb una capa d'imprimació antioxidant, en 
perfils  
A0125000      0,015 h    Oficial 1a soldador                                              21,35 0,32 
A0135000      0,015 h    Ajudant soldador                                                 18,72 0,28 
B44Z5011      1,000 kg   Acer A/42-B (S 275 JR),perf.lam. IP,HE,UP,tallat mida+antiox.    0,90 0,90 
C200P000      0,015 h    Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica                             2,97 0,04 
A%AUX00100250 2,500 %    Medios auxiliares                                                0,60 0,02 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,56 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS  
E4425015      kg   er A/42-B (S 275 JR), p/ancor., antiox., perf.lam.IP, HE, UP, tr  
 Acer A/42-B (S 275 JR), per a elements d'ancoratge, amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils 
laminats  
A0125000      0,015 h    Oficial 1a soldador                                              21,35 0,32 
A0135000      0,015 h    Ajudant soldador                                                 18,72 0,28 
B44Z501A      1,000 kg   Acer A/42-B (S 275 JR),perf.lam. IP,HE,UP,treb.taller+antiox.    0,99 0,99 
C200P000      0,015 h    Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica                             2,97 0,04 
A%AUX00100250 2,500 %    Medios auxiliares                                                0,60 0,02 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,65 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS  
SUBAPARTAT E443 BIGUES D'ACER                                                    
E4435112      kg   Acer A/42-B (S 275 JR),p/bigap.simp.,perf.lam.,IP,HE,UP,col.a ob  
 Acer A/42-B (S 275 JR), per a bigues formades per peça simple, amb una capa d'imprimació antioxidant, en 
perfils  
A0125000      0,018 h    Oficial 1a soldador                                              21,35 0,38 
A0135000      0,010 h    Ajudant soldador                                                 18,72 0,19 
B44Z5011      1,000 kg   Acer A/42-B (S 275 JR),perf.lam. IP,HE,UP,tallat mida+antiox.    0,90 0,90 
C200P000      0,018 h    Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica                             2,97 0,05 
A%AUX00100250 2,500 %    Medios auxiliares                                                0,60 0,02 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,54 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS  
E4435112A     kg   Acer A/42-B (S 275 JR),p/bigap.simp                               
 Acer A/42-B (S 275 JR), per a bigues compostes, amb una capa d'imprimació antioxidant, treballat a taller i 
col.lo-  
A0125000      0,100 h    Oficial 1a soldador                                              21,35 2,14 
A0135000      0,200 h    Ajudant soldador                                                 18,72 3,74 
B44Z5011      1,000 kg   Acer A/42-B (S 275 JR),perf.lam. IP,HE,UP,tallat mida+antiox.    0,90 0,90 
C200P000      0,100 h    Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica                             2,97 0,30 
A%AUX00100250 2,500 %    Medios auxiliares                                                5,90 0,15 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,23 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS  
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APARTAT E45 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ                                            
E45C1AB3      m3   Formigó p/llosa, HA-30/P/10/IIIa, cubilot                         
 Formigó per a lloses, HA-30/P/10/IIIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat 
amb  
A0122000      0,226 h    Oficial 1a paleta                                                21,00 4,75 
A0140000      0,904 h    Manobre                                                          17,56 15,87 
B0654070      1,000 m3   Formigó HA-30/P/10/IIIa,>=300kg/m3 ciment                        x 1,02 66,60 67,93 
A%AUX00100250 2,500 %    Medios auxiliares                                                20,60 0,52 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  89,07 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-NOU EUROS amb SET CÈNTIMS  
E4BC3000      kg   Acer b/corrugada B 500 S p/armadura llosa                         
 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de lloses  
A0124000      0,012 h    Oficial 1a ferrallista                                           21,00 0,25 
A0134000      0,010 h    Ajudant ferrallista                                              18,65 0,19 
B0A14200      0,012 kg   Filferro recuit,D=1,3mm                                          0,98 0,01 
D0B2A100      1,000 kg   Acer b/corrug.obra man.taller B 500 S                            0,86 0,86 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     0,40 0,01 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  1,32 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS  
E4DCAD02      m2   Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa inclin., h<=3m, tauler, form.v  
 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <=3 m, amb tauler de fusta de pi, per 
a dei-  
B0D21030      1,298 m    Tauló fusta pi p/10 usos                                         0,42 0,55 
B0DZA000      0,060 l    Desencofrant                                                     2,15 0,13 
B0D71130      1,100 m2   Tauler pi,g=22mm,10usos                                          1,21 1,33 
B0D31000      0,004 m3   Llata fusta pi                                                   203,19 0,81 
B0A31000      0,101 kg   Clau acer                                                        1,11 0,11 
A0133000      1,000 h    Ajudant encofrador                                               18,65 18,65 
A0123000      1,100 h    Oficial 1a encofrador                                            21,00 23,10 
B0D625A0      0,015 cu   Puntal met.telescòpic h=3m,150usos                               7,94 0,12 
A%AUX00100250 2,500 %    Medios auxiliares                                                41,80 1,05 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  45,85 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS  
E4DC1D02      m2   Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa, h<=3m, tauler, form.vist       
 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=3 m, amb tauler de fusta de pi, per a deixar el 
for-  
B0D21030      0,990 m    Tauló fusta pi p/10 usos                                         0,42 0,42 
B0DZA000      0,060 l    Desencofrant                                                     2,15 0,13 
B0D71130      1,100 m2   Tauler pi,g=22mm,10usos                                          1,21 1,33 
B0D31000      0,002 m3   Llata fusta pi                                                   203,19 0,41 
B0A31000      0,101 kg   Clau acer                                                        1,11 0,11 
A0133000      0,700 h    Ajudant encofrador                                               18,65 13,06 
A0123000      0,800 h    Oficial 1a encofrador                                            21,00 16,80 
B0D625A0      0,015 cu   Puntal met.telescòpic h=3m,150usos                               7,94 0,12 
A%AUX00100250 2,500 %    Medios auxiliares                                                29,90 0,75 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  33,13 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb TRETZE CÈNTIMS  
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E4DC2D02      m2   Muntatge+desmunt.encofrat p/llosa, h<=5m, tauler, form.vist       
 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=5 m, amb tauler de fusta de pi, per a deixar el 
for-  
B0D21030      0,990 m    Tauló fusta pi p/10 usos                                         0,42 0,42 
B0DZA000      0,060 l    Desencofrant                                                     2,15 0,13 
B0D71130      1,100 m2   Tauler pi,g=22mm,10usos                                          1,21 1,33 
B0D31000      0,002 m3   Llata fusta pi                                                   203,19 0,41 
B0A31000      0,101 kg   Clau acer                                                        1,11 0,11 
A0133000      0,805 h    Ajudant encofrador                                               18,65 15,01 
A0123000      0,920 h    Oficial 1a encofrador                                            21,00 19,32 
B0D629A0      0,015 cu   Puntal met.telescòpic h=5m,150usos                               19,06 0,29 
A%AUX00100250 2,500 %    Medios auxiliares                                                34,30 0,86 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,88 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS  
APARTAT E4E ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT       
E4E2682E      m2   Paret estruct.30cm, bloc foradat llis 40x20x30cm, R6 N/mm2, p/re  
 Paret estructural de 30 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x30 cm, R6 N/mm2, morter de ciment per a 
re-  
A0122000      0,520 h    Oficial 1a paleta                                                21,00 10,92 
A0140000      0,320 h    Manobre                                                          17,56 5,62 
B0E244W1      13,125 u    Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 40x20x30 cm, per a r 1,45 19,03 
D0701821      0,024 m3   Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit. x 1,05 81,07 2,04 
A%AUX00100300 3,000 %    Medios auxiliares                                                16,50 0,50 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,11 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS amb ONZE CÈNTIMS  
E4EZ3000      kg   Acer b/corrug.obra B 500 S p/arm.paret bloc mort.                 
 Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets 
de  
A0124000      0,010 h    Oficial 1a ferrallista                                           21,00 0,21 
B0A14200      0,005 kg   Filferro recuit,D=1,3mm                                          0,98 0,00 
D0B2A100      1,000 kg   Acer b/corrug.obra man.taller B 500 S                            0,86 0,86 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     0,20 0,00 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,07 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SET CÈNTIMS  
E4EZQ024      m3   Formigó p/fàb.blocs mort.cim., 225kg/m3, ciment CEM II/B-L/32,5R  
 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ci-  
 ment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, 
col.lo-  
A0122000      0,400 h    Oficial 1a paleta                                                21,00 8,40 
A0140000      1,600 h    Manobre                                                          17,56 28,10 
D060Q021      1,000 m3   Formigó 225kg/m3,1:3:6,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32, x 1,05 73,65 77,33 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     36,50 0,70 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  114,53 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CATORZE EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS  
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APARTAT E4Z ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES                              
E4ZWU010      u    Tac químic D=16 mm, barra corrugada B500                          
 Ancoratge amb tac químic de d 16 mm amb barra corrugada d'acer B500  
A0121000      0,150 h    Oficial 1a                                                       19,07 2,86 
A0140000      0,150 h    Manobre                                                          17,56 2,63 
B0A63J00      1,000 u    Tac químic de d 16 mm amb barra corrugada d'acer B500            6,56 6,56 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     5,50 0,11 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  12,16 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb SETZE CÈNTIMS  
E4Z11811      m2   Làmina neoprè 20mm,p/recolz.estruc.elàst.,s/adh.                  
 Làmina de neoprè de 20 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col.locada sense adherir  
A0121000      1,000 h    Oficial 1a                                                       19,07 19,07 
B7Z1AE00      1,000 m2   Làm.neoprè g=20mm                                                x 1,02 115,82 118,14 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     19,10 0,36 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  137,57 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-SET EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS  
SUBCAPITOL E7 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS                                 
E721MP97      m2   Membrana GA-2,2 làm.,7,7kg/m2,LBM(APP)-40/G-FP-130g/m2,LO-40-FP-  
 Membrana GA-2 segons UNE 104402, de dues làmines, de densitat superficial 7,7 kg/m2 formada per làmina 
de  
 betum modificat LBM (APP)-40/G amb una armadura FP de feltre de polièster de 130 g/m2 sobre làmina 
bituminosa  
A0127000      0,500 h    Oficial 1a col.locador                                           21,00 10,50 
A0137000      0,250 h    Ajudant col.locador                                              18,65 4,66 
B7114090      1,000 m2   Làm.bitum.LO-40-FP 130g/m2                                      x 1,10 4,30 4,73 
B712Y090      1,000 m2   Làmina bet.modif.autoprot.miner.LBM(APP) 40/G-FP 130g/m2         x 1,10 9,14 10,05 
B7Z24000      0,300 kg   Emulsió bituminosa, tipus ED                                     0,73 0,22 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     15,20 0,29 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  30,45 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS  
E7D69TK0      m2   Pint.igníf.perf.acer,1capa imprimació p/pint.intum.+3capes pintu  
 Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura 
intu-  
A012D000      0,770 h    Oficial 1a pintor                                                21,00 16,17 
A013D000      0,075 h    Ajudant pintor                                                   18,65 1,40 
B89ZT000      2,150 kg   Pintura intumescent                                              9,60 20,64 
B8ZAG000      0,170 kg   Imprimació p/pint.intum.                                         7,94 1,35 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     17,60 0,34 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  39,90 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-NOU EUROS amb NORANTA CÈNTIMS  
 
SUBCAPITOL E8 REVESTIMENTS                                                      
APARTAT E81 ARREBOSSATS I ENGUIXATS                                           
E81121E2      m2   Arrebossat bona vista,vert.int.,h<3m,morter ciment 1:4,remolinat  
 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de 
ciment  
A0122000      0,460 h    Oficial 1a paleta                                                21,00 9,66 
A0140000      0,230 h    Manobre                                                          17,56 4,04 
D0701821      0,016 m3   Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit. x 1,05 81,07 1,36 
A%AUX00100250 2,500 %    Medios auxiliares                                                13,70 0,34 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  15,40 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS  
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APARTAT E88 ESTUCATS, ESGRAFIATS I MONOCAPES                                 
E881N140      m2   Monocapa cim.+addit.granul.selecc.,col.est.s/param.s/revest.,rug  
 Monocapa amb morter de ciment i additius amb granulat seleccionat, col.locat a la estesa sobre paraments 
sense  
A012B000      0,400 h    Oficial 1a estucador                                             21,00 8,40 
A013B000      0,200 h    Ajudant estucador                                                18,65 3,73 
B8816300      19,950 kg   Morter monoc.cim.+addit.granul.selecc. p/rug.                    x 1,05 0,41 8,59 
A%AUX00100250 2,500 %    Medios auxiliares                                                12,10 0,30 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,02 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb DOS CÈNTIMS  
APARTAT E89 PINTATS                                                          
E8989C40      m2   Pintat vert.int.cim.,esmalt poliuretà,1fons+2acab.                
 Pintat de parament vertical interior de ciment, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de fons diluïda, i dues 
d'acabat  
A012D000      0,200 h    Oficial 1a pintor                                                21,00 4,20 
A013D000      0,020 h    Ajudant pintor                                                   18,65 0,37 
B89ZC100      0,490 kg   Esmalt poliuretà,un compon.                                     x 1,02 5,47 2,73 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     4,60 0,09 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,39 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS  
E89BBBH0      m2   Pint.reix.acer,esmalt sint.,1capa imprimació antioxidant,2capes   
 Pintat de reixa d'acer amb malla, amb esmalt sintètic, una capa d'imprimació antioxidant i dues capes 
d'acabat  
A012D000      0,390 h    Oficial 1a pintor                                                21,00 8,19 
A013D000      0,050 h    Ajudant pintor                                                   18,65 0,93 
B89ZB000      0,250 kg   Esmalt sint.                                                     x 1,02 9,45 2,41 
B8ZAA000      0,100 kg   Imprimació antioxidant                                           x 1,02 8,30 0,85 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     9,10 0,17 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,55 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS  
 
SUBCAPITOL E9 PAVIMENTS                                                        
APARTAT E93 SOLERES I RECRESCUDES                                            
E93617B0      m2   Solera formigó HA-25/P/20/I,g=15cm                                
 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de  
A0122000      0,110 h    Oficial 1a paleta                                                21,00 2,31 
A0140000      0,240 h    Manobre                                                          17,56 4,21 
B0651080      0,150 m3   Formigó HA-25/P/20/I,>=250kg/m3 ciment                           x 1,03 59,43 9,18 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     6,50 0,12 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,82 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS  
E9232B91      m2   Subbase de grava,g=15cm,tamaño=50-70mm,estesa+picon.              
 Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material  
A0140000      0,050 h    Manobre                                                          17,56 0,88 
A0150000      0,100 h    Manobre especialista                                             18,17 1,82 
B0332300      0,268 t    Grava pedra granit.50-70mm                                      x 1,05 16,67 4,69 
C133A030      0,050 h    Picó vibrant,dúplex,1300 kg                                      11,39 0,57 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     2,70 0,05 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,01 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb UN CÈNTIMS  
E7B21E0L      m2   Lámina separad.polietileno e=100µm,peso=96g/m2,col.n/adh.         
 Lámina separadora de polietileno de 100 µm y 96 g/m2, colocada no adherida  
A0127000      0,030 h    Oficial 1a col.locador                                           21,00 0,63 
A0137000      0,015 h    Ajudant col.locador                                              18,65 0,28 
B7711F00      1,000 m2   Velo poliet.e=100µm,96g/m2                                      x 1,10 0,16 0,18 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     0,90 0,02 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,11 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb ONZE CÈNTIMS  
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E11BT010      m2   Paviment continu tipus Slurry negre                               
 Paviment continu tipus Slurry, sobre solera de formigó (no inclosa), constituït per: imprimació asfàltica, 
Curidan (0,3  
 kg/m2.), 2 capes Slurry en color negre de 2 kg/m2. de rendiment cadascuna, aplicat amb rastres de goma, 
acabat  
A0122000      0,320 h    Oficial 1a paleta                                                21,00 6,72 
A0140000      0,320 h    Manobre                                                          17,56 5,62 
P08FS050      0,300 kg   Imprimació asfàltica                                             1,34 0,40 
P08FS010      4,500 kg   Slurry negro                                                     0,76 3,42 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  16,16 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb SETZE CÈNTIMS  
 
APARTAT E9D PAVIMENTS DE RAJOLA DE CERÀMICA I DE GRES                         
E9DA122W      m2   Paviment gres extruït s/esmalt.preu alt,26-45u/m2,col.mort.adh.   
 Paviment de rajola de gres extruït sense esmaltar de forma rectangular, preu alt, de 26 a 45 peces/m2, 
col.locat a  
A0127000      0,500 h    Oficial 1a col.locador                                           21,00 10,50 
A0137000      0,200 h    Ajudant col.locador                                              18,65 3,73 
A0140000      0,030 h    Manobre                                                          17,56 0,53 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     14,80 0,28 
B05A2103      1,425 kg   Beurada p/ceràmica, CG1(UNE-EN 13888), color                     0,26 0,37 
B0711010      7,004 kg   Mort.adhesiu, C1(UNE-EN 12004)                                   0,28 1,96 
B0FH5172      1,020 m2   Rajola gres extruïts/esmalt.,rect. 16-25 peces/m2,preu alt       13,44 13,71 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  31,08 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb VUIT CÈNTIMS  
APARTAT E9U SÒCOLS                                                            
E9U341AV      m    Sòcol rajola gres extruït esmalt.,preu sup.,h=10cm,col.mort.adhe  
 Sòcol de rajola de gres extruït esmaltat, preu superior, de 10 cm d'alçària, col�locat amb morter adhesiu  
A0127000      0,100 h    Oficial 1a col.locador                                           21,00 2,10 
A0137000      0,020 h    Ajudant col.locador                                              18,65 0,37 
B9U341A0      1,000 m    Sòcol rajola gres extruït esmalt. preu sup.,h=10cm               x 1,02 3,87 3,95 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     2,50 0,05 
B0711010      0,200 kg   Mort.adhesiu, C1(UNE-EN 12004)                                   0,28 0,06 
B05A2103      0,100 kg   Beurada p/ceràmica, CG1(UNE-EN 13888), color                     0,26 0,03 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  6,56 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS  
APARTAT E9V ESGLAONS                                                          
E9VZ19AK      m    Formació esglaó totxana24x11,5x10cm,col.+arreb.mort.1:2:10        
 Formació d'esglaó amb totxana de 29x14x10 cm, col.locada i arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a 
l'o-  
A0122000      0,550 h    Oficial 1a paleta                                                21,00 11,55 
A0140000      0,275 h    Manobre                                                          17,56 4,83 
D070A4D1      0,012 m3   Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ped x 1,05 102,38 1,29 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     16,40 0,31 
B0FA12A0      10,000 u    Totxana 29x14x10cm                                               0,19 1,90 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  19,88 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS  
E9V3A11K      m    Esglaó gres extruït s/esmalt.relleu,2peces,col.mort.1:2:10        
 Esglaó de gres extruït sense esmaltar amb relleu antilliscant, de dues peces, frontal i estesa, col�locat a truc 
de  
A0122000      0,700 h    Oficial 1a paleta                                                21,00 14,70 
A0140000      0,350 h    Manobre                                                          17,56 6,15 
B0712000      0,380 kg   Morter res.sint.,p/junts enraj.gres                              x 1,05 1,13 0,45 
B0FH5172      0,165 m2   Rajola gres extruïts/esmalt.,rect. 16-25 peces/m2,preu alt       x 1,05 13,44 2,33 
B9V3A110      1,000 m    Peça gres extruït s/esmalt. relleu,p/est.esgl.                  x 1,05 16,28 17,09 
D070A4D1      0,010 m3   Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ped x 1,05 102,38 1,07 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     20,90 0,40 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  42,19 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-DOS EUROS amb DINOU CÈNTIMS  
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APARTAT F9H PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA                                   
F9H17212           Paviment bitum.cont.calent s-12, g.calcari, betum asf., 96%marsh  
 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa s-12 amb granulat calcari i 
betum as-  
C170D0A0      0,012 h    Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 55,88 0,67 
C1709B00      0,010 h    Estenedora per a paviments de mescla bituminosa                  50,19 0,50 
C13350C0      0,012 h    Corró vibratori autopropulsat,12-14t                             56,85 0,68 
B9H17210      1,000 t    Mescla bitum.cont.calent s-12, granulat calcari, betum asf.      43,23 43,23 
A0140000      0,086 h    Manobre                                                          17,56 1,51 
A012N000      0,019 h    Oficial 1a d'obra pública                                        21,00 0,40 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     1,90 0,04 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,03 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-SET EUROS amb TRES CÈNTIMS  
SUBCAPITOL EA TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES                             
EASA71BB      u    Porta tallaf., metàl., EI2-C 60, 1bat., 80x205cm, preu alt, anti  
 Porta tallafocs metàl.lica, EI2-C 60, d'una fulla batent, per a una llum de 80x205 cm, preu alt amb tanca 
antipànic,  
A012F000      0,250 h    Oficial 1a manyà                                                 21,33 5,33 
BASA71BB      1,000 u    Porta metàl., EI2-C 60, 1bat., 80205cm, preu alt, antipàn.       311,41 311,41 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  316,74 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SETZE EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS  
SUBCAPITOL EB PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ                                      
EB121JBM      m    Barana acer , passamà, munt./100cm, brènd./10cm, h=100-120cm, fi  
 Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 
100  
A012F000      0,400 h    Oficial 1a manyà                                                 21,33 8,53 
A013F000      0,200 h    Ajudant manyà                                                    18,72 3,74 
B0A62F00      2,000 u    Tac acer D=10mm,carg./voland./fem.                               0,82 1,64 
BB121JB0      1,000 m    Barana acer, passamà, trav.inf+sup., munt./100cm, brènd./10cm, h 97,45 97,45 
A%AUX00100250 2,500 %    Medios auxiliares                                                12,30 0,31 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  111,67 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT ONZE EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS  
SUBCAPITOL EE INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNIC 
EE52Q12A      m2   Conducte ac.galv., g=0, 6mm, baioneta, munt./suports              
 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió baioneta, muntat 
ados-  
A012G000      0,400 h    Oficial 1a calefactor                                            21,70 8,68 
A013G000      0,400 h    Ajudant calefactor                                               18,62 7,45 
BE52Q120      1,000 m2   Conducte ac.galv., g=0, 6mm, unió baioneta                       7,66 7,66 
BEW52000      0,250 u    Suport estàndard p/conducte rect.met.,preu alt                   4,00 1,00 
A%AUX00100250 2,500 %    Medios auxiliares                                                16,10 0,40 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,19 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb DINOU CÈNTIMS  
EEK71AA11     u    Reixeta retorn quadrícula,325x225mm, recta,fixada basti           
 Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 325x225 mm, de secció recta i fixada al 
bastiment  
A012G000      0,300 h    Oficial 1a calefactor                                            21,70 6,51 
A013G000      0,300 h    Ajudant calefactor                                               18,62 5,59 
BEK71AA11     1,000 u    Reixeta retorn quadrícula,325x225mm,recta,p/fix.bast.            16,35 16,35 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     12,10 0,23 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,68 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS  
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EEK71AA12     u    Reixeta retorn quadrícula,625x325mm, recta,fixada basti           
 Reixeta de retorn de quadrícula, d'alumini anoditzat platejat, de 625x325 mm, de secció recta i fixada al 
bastiment  
A012G000      0,300 h    Oficial 1a calefactor                                            21,70 6,51 
A013G000      0,300 h    Ajudant calefactor                                               18,62 5,59 
BEK71AA12     1,000 u    Reixeta retorn quadrícula,625x325mm,recta,p/fix.bast.            36,86 36,86 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     12,10 0,23 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  49,19 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-NOU EUROS amb DINOU CÈNTIMS  
EEKN1RM01     u    Reixeta intemperie alum.anod.plat.+malla,1185x990mm,fix.          
 Reixa d'intemperie d'aletes horitzontal d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàlica, de 1185x990 
mm, ale-  
A012G000      0,400 h    Oficial 1a calefactor                                            21,70 8,68 
A013G000      0,400 h    Ajudant calefactor                                               18,62 7,45 
BEKN1RM01     1,000 u    Reixeta intemperie alum.anod.plat.+malla,1185x990mm,p/fi         257,45 257,45 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     16,10 0,31 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  273,89 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS  
EEM342411     u    Extractor axial (400° C-2 h) 20811 m3/h 2 velocitats              
 Caixa de ventilació axial amb hèlix d'angle variable, apte per a extracció de fums en cas d'incendi (400° C-2 
h),  
A012G000      3,000 h    Oficial 1a calefactor                                            21,70 65,10 
A013G000      3,000 h    Ajudant calefactor                                               18,62 55,86 
BEM342401     1,000 u    Extractor axial (400° C-2 h) 20811 m3/h 2 velocitats             2.645,00 2.645,00 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     121,00 2,31 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  2.768,27 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL SET-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS amb VINT-I-SET 
CÈNTIMS  
SUBCAPITOL EF TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS                            
EF118221      m    Tub acer negre s/sold.,D=1"1/2,soldat,dific.baix,col.superf.      
 Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 1"1/2, segons la norma DIN 2440 ST-35, soldat, amb 
grau  
A012M000      0,320 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 6,94 
A013M000      0,320 h    Ajudant muntador                                                 18,65 5,97 
B0A71H00      0,290 u    Abraçadora metàl.,d/int.=47mm                                    0,59 0,17 
BF118200      1,000 m    Tub acer negre s/sold.D=1"1/2,                                  x 1,02 5,01 5,11 
BFW11820      0,150 u    Accessori p/tubs acer neg.s/sold.,D=1"1/2,p/soldar               2,20 0,33 
BFY11820      0,500 u    Pp.elem.munt.p/tubs acer neg.s/sold.,D=1"1/2,soldat              0,74 0,37 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     12,90 0,25 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  19,14 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb CATORZE CÈNTIMS  
EF119221      m    Tub acer negre s/sold.,D=2",soldat,dific.baix,col.superf.         
 Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal 2", segons la norma DIN 2440 ST-35, soldat, amb 
grau de  
A012M000      0,430 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 9,33 
A013M000      0,430 h    Ajudant muntador                                                 18,65 8,02 
B0A71K00      0,290 u    Abraçadora metàl.,d/int.=60mm                                    1,01 0,29 
BF119200      1,020 m    Tub acer negre s/sold.D=2",                                      x 1,02 7,09 7,38 
BFW11920      0,150 u    Accessori p/tubs acer neg.s/sold.,D=2",p/soldar                  3,51 0,53 
BFY11920      0,500 u    Pp.elem.munt.p/tubs acer neg.s/sold.,D=2",soldat                 1,05 0,53 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     17,40 0,33 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  26,41 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS  
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SUBCAPITOL EG INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES                                       
APARTAT EG1 CAIXES I ARMARIS                                                 
EG1PU100      u    Conjunt protecció+mesura T-2 p/comp.1tarifa,15-63kW-400V,s/compt  
 Conjunt de protecció i mesura del tipus T-2 per a comptador de simple tarifa, per a una potència de 15 a 63 
kW i  
 una tensió de 400 V, de 540x810x270 mm, amb caixa encastada a paret, base de fusibles amb fusibles i 
sortida  
A012H000      1,000 h    Oficial 1a electricista                                          21,70 21,70 
A013H000      1,000 h    Ajudant electricista                                             18,62 18,62 
BG1PU100      1,000 u    Conjunt protecció+mesura T-2 p/comp.1tarifa,15-63kW-400V,s/compt249,80 249,80 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     40,30 0,77 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  290,89 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS NORANTA EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS  
EG151212      u    Caixa deriv.plàstic,80x80mm,prot.normal,munt.superf.              
 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm, amb grau de protecció normal, muntada 
superficialment  
A012H000      0,150 h    Oficial 1a electricista                                          21,70 3,26 
A013H000      0,150 h    Ajudant electricista                                             18,62 2,79 
BG151212      1,000 u    Caixa deriv.plàstic,80x80mm,prot.normal,p/munt.superf.           0,85 0,85 
BGW15000      1,000 u    P.p.accessoris caixa derivació quadr.                            0,27 0,27 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     6,10 0,12 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,29 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS  
EG13U010      u    Caixa comand./prot.,mat.autoexting.+porta,36 mòduls               
 Caixa per a quadres de comandament i protecció de material autoextingible, amb porta, per a 36 mòduls i 
muntatge  
A012H000      0,100 h    Oficial 1a electricista                                          21,70 2,17 
A013H000      0,100 h    Ajudant electricista                                             18,62 1,86 
BG13U010      1,000 u    Caix.comand/prot., mat.autoexting.36mòdul, munt.superf.          41,56 41,56 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     4,00 0,08 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,67 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS  
APARTAT EG2 TUBS I CANALS                                                    
EG21H81J           Tub rígid PVC s/halògens, DN=25mm, unió endollada, muntatge sup.  
 Tub rígid de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb 
una re-  
 sistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió 
en-  
BGW21000      1,000 u    P.p.accessoris p/tubs rígids PVC                                 0,13 0,13 
A012H000      0,040 h    Oficial 1a electricista                                          21,70 0,87 
A013H000      0,050 h    Ajudant electricista                                             18,62 0,93 
BG21H810      1,020 m    Tub rígid PVC s/halògens, DN=25mm                                3,25 3,32 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,25 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS  
EG21H91J           Tub rígid PVC s/halògens, DN=32mm, unió endollada, muntatge sup.  
 Tub rígid de PVC sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb 
una re-  
 sistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió 
en-  
BGW21000      1,000 u    P.p.accessoris p/tubs rígids PVC                                 0,13 0,13 
A012H000      0,044 h    Oficial 1a electricista                                          21,70 0,95 
A013H000      0,050 h    Ajudant electricista                                             18,62 0,93 
BG21H910      1,020 m    Tub rígid PVC s/halògens, DN=32mm                                4,57 4,66 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,67 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS  
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APARTAT EG3 CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA                           
EG31F206           Conductor Cu, UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, 2x1.5 mm2 col. tub         
 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, secció 2x1,5 mm2,  
A012H000      0,015 h    Oficial 1a electricista                                          21,70 0,33 
A013H000      0,015 h    Ajudant electricista                                             18,62 0,28 
BG31F200      1,020 m    Conductor de Cu UNE RZ1-K (AS) 0, 6/1 kV 2x1.5mm2                1,21 1,23 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  1,84 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS  
EG31G302           Conductor Cu, UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, 3x2.5 mm2 col. tub         
 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, secció 3x2,5 mm2,  
A012H000      0,015 h    Oficial 1a electricista                                          21,70 0,33 
A013H000      0,015 h    Ajudant electricista                                             18,62 0,28 
BG31G300      1,020 m    Conductor de Cu UNE RZ1-K (AS) 0, 6/1 kV 3x2.5mm2                2,06 2,10 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  2,71 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS  
EG31J306           Conductor Cu, UNE RZ1-K (AS+) 0,6/1 kV, 5x2.5 mm2 col. tub        
 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS+) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, secció 5x2,5 
mm2,  
A012H000      0,015 h    Oficial 1a electricista                                          21,70 0,33 
A013H000      0,015 h    Ajudant electricista                                             18,62 0,28 
BG31J3000     1,020 m    Conductor de Cu UNE RZ1-K (AS+) 0, 6/1 kV 5x2.5mm2               6,08 6,20 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  6,81 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS  
EG31J406           Conductor Cu, UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, 5x4 mm2 col. tub           
 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, secció 5x4 mm2,  
A012H000      0,015 h    Oficial 1a electricista                                          21,70 0,33 
A013H000      0,015 h    Ajudant electricista                                             18,62 0,28 
BG31J400      1,020 m    Conductor de Cu UNE RZ1-K (AS) 0, 6/1 kV 5x4mm2                  4,24 4,32 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  4,93 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS  
EG31J606           Conductor Cu, UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, 5x10 mm2 col. tub          
 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, secció 5x10 mm2,  
A012H000      0,040 h    Oficial 1a electricista                                          21,70 0,87 
A013H000      0,040 h    Ajudant electricista                                             18,62 0,74 
BG31J600      1,020 m    Conductor de Cu UNE RZ1-K (AS) 0, 6/1 kV 5x10mm2                 10,82 11,04 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  12,65 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS  
 
APARTAT EG4 APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT                               
SUBAPARTAT EG41 INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS                                       
EG4114FH      u    Interruptor auto.magnet.I=40A, ICP-M, tetrapol.(3P+N), tall=6000  
 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, tetrapolar (3P+N), de 6000 A 
de poder  
A012H000      0,230 h    Oficial 1a electricista                                          21,70 4,99 
A013H000      0,200 h    Ajudant electricista                                             18,62 3,72 
BG4114FH      1,000 u    Interruptor auto.magnet., I=40A, ICP-M, tetrapol.(3P+N), 6 kA    58,53 58,53 
BGW41000      1,000 u    P.p.accessoris p/interr.magnetot.                                0,34 0,34 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     8,70 0,17 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  67,75 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-SET EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS  
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EG415A9B      u    Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=6000A,  
 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A 
de po-  
A012H000      0,200 h    Oficial 1a electricista                                          21,70 4,34 
A013H000      0,200 h    Ajudant electricista                                             18,62 3,72 
BG415A9B      1,000 u    Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=6000A, 8,03 8,03 
BGW41000      1,000 u    P.p.accessoris p/interr.magnetot.                                0,34 0,34 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     8,10 0,15 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,58 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS  
EG415A9C      u    Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=6000A,  
 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A 
de po-  
A012H000      0,200 h    Oficial 1a electricista                                          21,70 4,34 
A013H000      0,200 h    Ajudant electricista                                             18,62 3,72 
BG415A9C      1,000 u    Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=6000A, 8,25 8,25 
BGW41000      1,000 u    P.p.accessoris p/interr.magnetot.                                0,34 0,34 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     8,10 0,15 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,80 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS  
EG414DJB      u    Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,tetr.(4P),tall=6000A,   
 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 
A de  
 poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN 
de 18  
A012H000      0,200 h    Oficial 1a electricista                                          21,70 4,34 
A013H000      0,200 h    Ajudant electricista                                             18,62 3,72 
BG414DJB      1,000 u    Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC, tetrap.(2P),tall=6kA, 44,35 44,35 
BGW41000      1,000 u    P.p.accessoris p/interr.magnetot.                                0,34 0,34 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     8,10 0,15 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  52,90 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-DOS EUROS amb NORANTA CÈNTIMS  
 
SUBAPARTAT EG42 INTERRUPTORS DIFERENCIALS                                        
EG42129D      u    Interruptor dif.cl.AC,gam.residen.,I=25A,bipol.(2P),0,03A,fix.in  
 Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 
sensibilitat  
 0,03 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït 
segons  
A012H000      0,350 h    Oficial 1a electricista                                          21,70 7,60 
A013H000      0,200 h    Ajudant electricista                                             18,62 3,72 
BG42129D      1,000 u    Interruptor dif.cl.AC,gam.residen.,I=25A,bipol.(2P),0,03A,fix.in 22,58 22,58 
BGW42000      1,000 u    P.p.accessoris p/interr.difer.                                   0,31 0,31 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     11,30 0,22 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,43 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS  
EG4242JD      u    Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=25A,tetrapol.(4P),0,03A,fix.in  
 Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 
sensibilitat  
 0,03 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït 
segons  
A012H000      0,500 h    Oficial 1a electricista                                          21,70 10,85 
A013H000      0,200 h    Ajudant electricista                                             18,62 3,72 
BG4242JD      1,000 u    Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=25A,tetrapol.(4P),0,03A,fix.in 102,82 102,82 
BGW42000      1,000 u    P.p.accessoris p/interr.difer.                                   0,31 0,31 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     14,60 0,28 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  117,98 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT DISSET EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS  
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EG4242JK      u    Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=63A,tetrapol.(4P),0,03A,fix.in  
 Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 
sensibilitat  
 0,03 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït 
segons  
A012H000      0,500 h    Oficial 1a electricista                                          21,70 10,85 
A013H000      0,200 h    Ajudant electricista                                             18,62 3,72 
BG4242JK      1,000 u    Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=63A,tetrapol.(4P),0,03A,fix.in 231,90 231,90 
BGW42000      1,000 u    P.p.accessoris p/interr.difer.                                   0,31 0,31 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     14,60 0,28 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  247,06 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS amb SIS CÈNTIMS  
APARTAT EG5 APARELLS DE MESURA                                                
EG515782      u    Comptador trif.,3F,activa,230/400V,p/trafo,5A,munt.superf.        
 Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, per a trafos d'intensitat de 5 A 
i  
A012H000      0,033 h    Oficial 1a electricista                                          21,70 0,72 
A013H000      0,150 h    Ajudant electricista                                             18,62 2,79 
BG515780      1,000 u    Comptador trif.,3fils,activa,230/400V,p/trafo,5A                 242,15 242,15 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     3,50 0,07 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  245,73 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS  
EG51C782      u    Comptador trif.,4F,reactiva,230/400V,p/trafo,5A,munt.superf.      
 Comptador trifàsic de quatre fils, per a mesurar energia reactiva, per a 230 o 400 V, per a trafos d'intensitat de 
5 A i  
A012H000      0,033 h    Oficial 1a electricista                                          21,70 0,72 
A013H000      0,150 h    Ajudant electricista                                             18,62 2,79 
BG51C780      1,000 u    Comptador trif.,4fils,reactiva,230/400V,p/trafo,5A               269,93 269,93 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     3,50 0,07 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  273,51 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS  
APARTAT EG6 MECANISMES                                                        
EG6P2262      u    Presa corrent indust.sup.,3P+N+T,16A 400V,IP-44,col.              
 Presa de corrent industrial de superfície, 3P+N+T, de 16 A i 400 V de tensió nominal, amb grau de protecció 
de  
A012H000      0,250 h    Oficial 1a electricista                                          21,70 5,43 
A013H000      0,250 h    Ajudant electricista                                             18,62 4,66 
BG6P2262      1,000 u    Presa corrent indust. sup.,3P+N+T,16A 400V,IP-44                 6,79 6,79 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     10,10 0,19 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  17,07 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb SET CÈNTIMS  
EG6P22621     u    Presa corrent indust.sup.,P+N+T,16A 230V,IP-44,col.               
 Presa de corrent industrial de superfície, P+N+T, de 16 A i 230V de tensió nominal, amb grau de protecció de  
A012H000      0,250 h    Oficial 1a electricista                                          21,70 5,43 
A013H000      0,250 h    Ajudant electricista                                             18,62 4,66 
BG6P22621     1,000 u    Presa corrent indust. sup.,P+N+T,16A 230V,IP-44                  6,79 6,79 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     10,10 0,19 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  17,07 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb SET CÈNTIMS  
APARTAT EGD ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA                                      
EGDZ1102      u    Punt connex.terra pont secc.platina coure,munt.caixa,col.superf.  
 Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col.locat 
superficial-  
A012H000      0,250 h    Oficial 1a electricista                                          21,70 5,43 
A013H000      0,250 h    Ajudant electricista                                             18,62 4,66 
BGDZ1102      1,000 u    Punt connex.terra,pont secc.platina coure,munt.caix.p/munt.super 9,35 9,35 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     10,10 0,19 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  19,63 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS  
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EGD1421E      u    Piqueta connex.terra acer,estànd.,long.=2500mm,D=14,6mm,clav.ter  
 Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i 
de  
A012H000      0,266 h    Oficial 1a electricista                                          21,70 5,77 
A013H000      0,266 h    Ajudant electricista                                             18,62 4,95 
BGD14210      1,000 u    Piqueta connex.terra acer,long.=2500mm,D=14,6mm,estànd.          6,96 6,96 
BGYD1000      1,000 u    P.p.elem.especials p/piqu.connex.terr.                           3,67 3,67 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     10,70 0,20 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,55 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS  
EG380907           Conductor Cu nu, 1x35mm2, munt.p.terra                            
A013H000      0,200 h    Ajudant electricista                                             18,62 3,72 
A012H000      0,200 h    Oficial 1a electricista                                          21,70 4,34 
BG380900      1,020 m    Conductor Cu nu,1x35mm2                                          1,24 1,26 
BGY38000      1,000 u    P.p.elem.especials p/conduc.Cu.nus                               0,12 0,12 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,44 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS  
7G111111      u    Quadre princ.inst.obamb 3 caixes 270x180x170mm,tallacirc.ganiv.,  
 Quadre principal per a instal.lació elèctrica d'obra format per 3 caixes de doble aïllament de 270x180x170 
mm, ta-  
 llacircuit de ganiveta, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial, comptador d'energia trifàsic, 
trans-  
 formador d'intensitat i 6 endolls bipolars (II+T)  
EG121302      3,000 u    Caixa 2aïll.polièst.reforç.,270x180x170mm,superf.                36,36 109,08 
EG415DJK      1,000 u    Interruptor auto.magnet.,I=63A,PIA corbaC,tetrapol.(4P),tall=600 119,18 119,18 
EG4243JK      1,000 u    Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=63A,tetrapol.(4P),0,3A,fix.ins 125,62 125,62 
EG438332      1,000 u    Tallacircuit (III) gavineta 63A,base 1,munt.superf.+cargols      55,04 55,04 
EG515782      1,000 u    Comptador trif.,3F,activa,230/400V,p/trafo,5A,munt.superf.       245,73 245,73 
EG5AB522      1,000 u    Transformador 100/5A,5VA,cl.1,munt.superf.                       20,04 20,04 
EG63D15S      6,000 u    Presa corrent,bipolar+terra lateral,(2P+T),16A250V,a/tapa+caixa  12,37 74,22 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  748,91 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS  
SUBCAPITOL EH INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT                                      
EH612224      u    Llumenera emergència/senyalització,120-175lúmens,superfic.sostre  
 Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada incandescència de 120 fins a 175 lúmens, de 2 h 
d'autono-  
A012H000      0,150 h    Oficial 1a electricista                                          21,70 3,26 
A013H000      0,150 h    Ajudant electricista                                             18,62 2,79 
BH612220      1,000 u    Llumenera emergència/senyalització,120-175lúmens,auton<2h        66,07 66,07 
BHW61000      1,000 u    P.p.accessoris llum.emerg./senyal.                               0,46 0,46 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     6,10 0,12 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  72,70 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-DOS EUROS amb SETANTA CÈNTIMS  
EHB17654      u    Llumenera estanca, cubeta plàst., 2x58W, polièst., superfic.sost  
 Llumenera estanca amb difusor de policarbonat i 2 fluorescents de 58 W  amb reactància electrònica, de 
forma rec-  
A012H000      0,350 h    Oficial 1a electricista                                          21,70 7,60 
A013H000      0,350 h    Ajudant electricista                                             18,62 6,52 
BHB1E630      1,000 u    Llumenera estanca, difus policarbonat 2x58W, rect., polièster    64,00 64,00 
BHWB1000      1,000 u    P.p.accessoris llums estancs a/fluorescents                      2,84 2,84 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     14,10 0,27 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  81,23 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-UN EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS  
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EHB17654E     u    Llumenera estanca, cubeta plàst., 2x58W + kit emergència          
 Llumenera estanca amb difusor de policarbonat i 2 fluorescents de 58 W  amb reactància electrònica, de 
forma rec-  
A012H000      0,350 h    Oficial 1a electricista                                          21,70 7,60 
A013H000      0,350 h    Ajudant electricista                                             18,62 6,52 
BHB1E630E     1,000 u    Llumenera estanca, difus policarbonat 2x58W + kit emergència     181,00 181,00 
BHWB1000      1,000 u    P.p.accessoris llums estancs a/fluorescents                      2,84 2,84 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     14,10 0,27 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  198,23 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT NORANTA-VUIT EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS  
EHB17554      u    Llumenera estanca, cubeta plàst., 2x36W, polièst., superfic.sost  
 Llumenera estanca amb difusor de policarbonat i 2 fluorescents de 36 W  amb reactància electrònica, de 
forma rec-  
A012H000      0,350 h    Oficial 1a electricista                                          21,70 7,60 
A013H000      0,350 h    Ajudant electricista                                             18,62 6,52 
BHB17550      1,000 u    Llumenera estanca, difus policarbonat 2x36W, rect., polièster    60,00 60,00 
BHWB1000      1,000 u    P.p.accessoris llums estancs a/fluorescents                      2,84 2,84 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     14,10 0,27 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  77,23 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-SET EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS  
SUBCAPITOL EM INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT                     
EM141002      u    Polsador alarma+interruptor manual,prot.vidre,munt.superf.        
 Polsador d'alarma amb interruptor d'accionament manual, protegit amb vidre, muntat superficialment  
A012M000      0,240 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 5,21 
A013M000      0,240 h    Ajudant muntador                                                 18,65 4,48 
BM141002      1,000 u    Polsador alarma+interruptor manual,prot.vidre,p/munt.superf.     6,95 6,95 
BMY14000      1,000 u    P.p.elements especials p/pols.alarm.                             0,25 0,25 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     9,70 0,19 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  17,08 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb VUIT CÈNTIMS  
EM133067      u    Sirena electrònica,senyal llumi.,c.c.,so bitònic,munt.int.        
 Sirena electrònica amb senyal lluminós, de corrent continu amb so bitònic, muntada a l'interior  
A012M000      0,240 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 5,21 
A013M000      0,240 h    Ajudant muntador                                                 18,65 4,48 
BM133060      1,000 u    Sirena electrònica+senyal llumi.,c.c.,so bitònic                 24,94 24,94 
BMY13000      1,000 u    P.p.elements especials p/siren.                                  0,50 0,50 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     9,70 0,19 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  35,32 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS  
EM124236      u    Central detecció CO,p/2zones,indic.,2aliment.,munt.a paret        
 Central de detecció de CO, per a 2 zones, amb indicador de zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova 
d'alar-  
A012M000      1,200 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 26,04 
A013M000      1,200 h    Ajudant muntador                                                 18,65 22,38 
BM124230      1,000 u    Central detecció CO,p/2zones,indic.,2aliment.                    443,66 443,66 
BMY12000      1,000 u    P.p.elements especials p/centrals detecció                       0,57 0,57 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     48,40 0,92 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  493,57 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS NORANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-SET 
CÈNTIMS  
EM121236      u    Central detecció incendis,p/2zones,indic.,2aliment.,munt.a paret  
 Central de detecció d'incendis, per a 2 zones, amb indicador de zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova  
A012M000      1,200 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 26,04 
A013M000      1,200 h    Ajudant muntador                                                 18,65 22,38 
BM121230      1,000 u    Central detecció incendis,p/2zones,indic.,2aliment.              179,16 179,16 
BMY12000      1,000 u    P.p.elements especials p/centrals detecció                       0,57 0,57 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     48,40 0,92 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  229,07 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS amb SET CÈNTIMS  
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EM111015      u    Detector fums iònic,munt.superf.                                  
 Detector de fums iònic, muntat superficialment  
A012M000      0,240 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 5,21 
A013M000      0,240 h    Ajudant muntador                                                 18,65 4,48 
BM111010      1,000 u    Detector fums iònic                                              25,21 25,21 
BMY11000      1,000 u    P.p.elements especials p/detector                                0,30 0,30 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     9,70 0,19 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,39 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS  
EM112055      u    Detector tèrm. termoveloc.,munt.superf.                           
 Detector tèrmic termovelocimètric, muntat superficialment  
A012M000      0,240 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 5,21 
A013M000      0,240 h    Ajudant muntador                                                 18,65 4,48 
BM112050      1,000 u    Detector tèrm. termoveloc.                                       17,90 17,90 
BMY11000      1,000 u    P.p.elements especials p/detector                                0,30 0,30 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     9,70 0,19 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,08 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb VUIT CÈNTIMS  
EM11U010      u    Detector CO,munt.superf.                                          
 Detector de CO, muntat superficialment  
A012M000      0,240 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 5,21 
A013M000      0,240 h    Ajudant muntador                                                 18,65 4,48 
BM11U010      1,000 u    Detector CO                                                      28,57 28,57 
BMY11000      1,000 u    P.p.elements especials p/detector                                0,30 0,30 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     9,70 0,19 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,75 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS  
EM23134R      u    Boca incendis,D=25mm,BIE-25,mànega 20m,armari,muntada superfic.p  
 Boca d'incendis amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25, amb mànega de 20 m, amb armari, muntada 
superfi-  
A012M000      2,500 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 54,25 
A013M000      2,500 h    Ajudant muntador                                                 18,65 46,63 
BM231340      1,000 u    Boca incendis D=25mm,BIE-25,mànega 20m,armari                    249,77 249,77 
BMY23000      1,000 u    P.p.elements especials p/boq.incendi                             0,55 0,55 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     100,90 1,93 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  353,13 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS amb TRETZE CÈNTIMS  
EMDBU005      u    Placa senyalització,p/indicació mesures salv.+vies evacuació,210  
 Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm,  
A012M000      0,150 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 3,26 
A013M000      0,150 h    Ajudant muntador                                                 18,65 2,80 
BMDBU005      1,000 u    Placa senyal. mesures salv.+vies evac.,210x297mm,pintura 3,07 3,07 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     6,10 0,12 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,25 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS  
EM31261J      u    Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,sup  
 Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret  
A012M000      0,400 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 8,68 
A013M000      0,400 h    Ajudant muntador                                                 18,65 7,46 
BM312611      1,000 u    Extintor pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.pintat             38,23 38,23 
BMY31000      1,000 u    P.p.elements especials p/extint.                                 0,26 0,26 
BM3A1000      1,000 u    Armari p/extint.p/muntar superf.                                 26,58 26,58 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     16,10 0,31 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  81,52 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-UN EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS  
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EM31351J      u    Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret         
 Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret  
A012M000      0,400 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 8,68 
A013M000      0,400 h    Ajudant muntador                                                 18,65 7,46 
BM313511      1,000 u    Extintor CO2,5kg,pressió incorpo.pintat                          110,61 110,61 
BM3A1000      1,000 u    Armari p/extint.p/muntar superf.                                 26,58 26,58 
BMY31000      1,000 u    P.p.elements especials p/extint.                                 0,26 0,26 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     16,10 0,31 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  153,90 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-TRES EUROS amb NORANTA CÈNTIMS  
SUBCAPITOL EN VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ                               
ENXAUD12      u    Grup contra incendis s/UNE 23-500-90, Qn=12m3/h, dièsel + jockey  
 Grup de pressió compacte per a instal.lacions contra incendis segons UNE 23-500-90, de 12 m3/h de cabal 
nomi-  
 nal i 45 m.c.a. d'alçària manomètrica nominal, de funcionament automàtic, amb una bomba principal 
accionada per  
 motor diesel, bomba jockey, dipòsit de combustible, doble joc de bateries i quadre d'arrencada i control del 
motor  
A012M000      6,000 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 130,20 
A013M000      6,000 h    Ajudant muntador                                                 18,65 111,90 
BNXAUD12      1,000 u    Grup pressió incendis 12m3/h,4bar-5bar,1 bomb.serv.+1 9.305,67 9.305,67 
A%AUX00100250 2,500 %    Medios auxiliares                                                242,10 6,05 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  9.553,82 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU MIL CINC-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS amb VUITANTA-DOS 
CÈNTIMS  
ENE29300      u    Filtre colad., d=50mm, PN=16bar, fosa i munt.embridat             
 Filtre colador de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de fosa i muntat embridat  
A012M000      0,500 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 10,85 
A013M000      0,500 h    Ajudant muntador                                                 18,65 9,33 
BNE29300      1,000 u    Fil.colad.embridat, D=50mm, PN=16bar, fosa                       74,98 74,98 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     20,20 0,39 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  95,55 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS  
EN1294F0      u    Vàlvula comporta+brides DN=50mm, PN=16bar, fosa                   
 Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 50 mm, de 16 bar de pressió nominal, de fosa  
A012M000      0,360 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 7,81 
A013M000      0,360 h    Ajudant muntador                                                 18,65 6,71 
BN1294F0      1,000 u    Vàlvula comporta+brides DN=50mm, PN=16bar, fosa                  123,34 123,34 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     14,50 0,28 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  138,14 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-VUIT EUROS amb CATORZE CÈNTIMS  
EN8393E7      u    Vàlvula disc entre brides, DN=50mm, PN=10bar, fosa, munt.superf   
 Vàlvula de retenció de disc manual i muntada entre brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de PN, 
de fo-  
A012M000      0,150 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 3,26 
A013M000      0,150 h    Ajudant muntador                                                 18,65 2,80 
BN8393E0      1,000 u    Vàlvula disc entre brides, DN=50mm, PN=10bar, fosa               65,82 65,82 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     6,10 0,12 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  72,00 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-DOS EUROS  
ENZL9227      u    Maniguet elàstic brides DN=50, PN=10                              
 Maniguet elàstic amb brides, de 50 mm de diametre nominal, pressió nominal 10 bar, instal.lat  
A012M000      0,500 h    Oficial 1a muntador                                              21,70 10,85 
A013M000      0,500 h    Ajudant muntador                                                 18,65 9,33 
BNZL9220      1,000 u    Maniguet elàstic brides DN=50, PN=10                             39,23 39,23 
A%AUX00100250 2,500 %    Medios auxiliares                                                20,20 0,51 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  59,92 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-NOU EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS  
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SUBCAPITOL X1 PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR                                    
X10001        pa   Partida alçada legalització aparcament                            
 Partida alçada a justificar per a la legalització de l'aparcament davant l'Entitat Oficial Colaboradora 
corresponent, in-  
 Sense descomposició  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.500,00 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS  
 
CAPITOL 02 PLAÇA                                                            
SUBCAPITOL FH ENLLUMENAT                                                       
FHM11F22      ud   Columna ac.galv.troncocònica, h=4m, base plat.+porta              
 Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense platina, 
amb ba-  
BHM11F22      1,000 ud   Columna ac.galv., troncocònica, h=4m                             148,55 148,55 
C1504R00      0,316 h    Camió cistella h=10m                                             36,61 11,57 
BHWM1000      1,000 ud   P.p.accessoris p/columnes                                        36,53 36,53 
A012H000      0,316 h    Oficial 1a electricista                                          21,70 6,86 
A013H000      0,316 h    Ajudant electricista                                             18,62 5,88 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  209,39 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS NOU EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS  
FHN00001      ud   Llumenera simètrica urbana, vapor de sodi a pressió alta 100W     
 Llumenera simètrica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 100 W, 
de  
 preu alt, amb carcassa de polièster i vidre lenticular, acoblada al suport.  
BHN0001       1,000      Llumenera simètrica urbana, vapor de sodi a pressió alta 100W    349,00 349,00 
A012H000      0,483 h    Oficial 1a electricista                                          21,70 10,48 
A013H000      0,483 h    Ajudant electricista                                             18,62 8,99 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  368,47 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS  
FHGAU010      ud   Armari protecció+control enllum.públic,a.inox.,2sortides          
 Armari de protecció i control d'enllumenat públic d'acer inoxidable, amb 2 sortides, doble nivell i programació 
per  
 rellotge astronòmic, totalment instal.lat, connectat i provat, s´inclou tot el petit material auxiliar necessari de 
conne-  
A012H000      4,000 h    Oficial 1a electricista                                          21,70 86,80 
A013H000      4,000 h    Ajudant electricista                                             18,62 74,48 
BHGAU010      1,000 ud   Armari protecció+control enllumenat públic, 2 sortides           2.312,54 2.312,54 
BHGWU001      1,000 ud   Petit mat.aux.connexió+muntatge p/armaris prot.,control enllum.  87,66 87,66 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.561,48 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL CINC-CENTS SEIXANTA-UN EUROS amb QUARANTA-VUIT 
CÈNTIMS  
FHQ62G61      ud   Projector semiintensiu, halog.250W, rect., tancat, allotj.equip   
 Projector per a exteriors amb reflector de distribució semiintensiva, amb làmpada d'halogenurs metàl.lics de 
70 W,  
 de forma rectangular, tancat amb allotjament per a equip i acoblat al suport.  
BHQ62G60      1,000 ud   Projector semiintensiu,halog. 70W,rect.,tancat,allotj.equip      145,00 145,00 
A012H000      0,483 h    Oficial 1a electricista                                          21,70 10,48 
A013H000      0,483 h    Ajudant electricista                                             18,62 8,99 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  164,47 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS  
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SUBCAPITOL F9 PAVIMENTS                                                         
F9F15103      m2   Paviment llambordins 10x20cm,g=8cm,preu sup.,col.mort.1:6+beurad  
 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, 
col.locats  
A012N000      0,880 h    Oficial 1a d'obra pública                                        21,00 18,48 
B9F15100      1,020 m2   LLAMBORDÍ FORM.10X20CMX8CM,PREU SUP.                          13,99 14,27 
D0701641      0,050 m3   MORTER CIMENT PÒRTLAND+FILL.CALC. CEM II/B-L,SORRA 71,67 3,58 
A0140000      0,285 h    Manobre                                                          17,56 5,00 
B0111000      0,010 m3   Aigua                                                            0,97 0,01 
B0512401      0,003 t    Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs                 87,98 0,26 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     23,50 0,45 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  42,05 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-DOS EUROS amb CINC CÈNTIMS  
F9A1UA10      m2   Paviment sorra garbellada,begur,mitjans mec.                      
 Paviment de sorra garbellada tipus begur, per a zones de joc, estesa i anivellament del material amb mitjans 
me-  
C133M0Q0      0,500 h    Minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori anivellador       40,75 20,38 
B032U200      1,150 m3   Sorra garbellada tipus begur                                     13,79 15,86 
A0140000      0,050 h    Manobre                                                          17,56 0,88 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     0,90 0,02 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  37,14 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb CATORZE CÈNTIMS  
SUBCAPITOL FQ MOBILIARI URBÀ                                                    
FQ10U092      ud   Banc neoromantic 300 cm                                           
 Banc neoromantic de fusta d'iroko tractada amb oli i collada als suports amb cargols d'acer inoxidable, de 300 
cm  
A012N000      1,000 h    Oficial 1a d'obra pública                                        21,00 21,00 
BQ10U092      1,000 ud   Banc neoromantic 300 cm                                          483,17 483,17 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     21,00 0,40 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  504,57 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS QUATRE EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS  
FQ21U021      ud   Paperera 60 l acer inox.                                          
 Paperera 60 l formada per un tubular d'acer inoxidable de 20 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, una planxa 
perfo 
 rada de 2 mm de gruix i perforacions de 5 mm de diàmetre, una planxa de base de paperera de 3 mm de 
gruix  
 amb dues perforacions de 8 mm de diàmetre per al desguàs, 2 eixos de gir, un tubular d'acer inoxidable de 30 
mm  
 de diàmetre i 2 mm de gruix, un suport de paperera format per un tubular rodo d'acer  inoxidable de 40 mm de 
dià-  
 metre i 2 mm de gruix recolzat sobre l'ancoratge tubular i reblonat a l'ancoratge tubular d'acer inoxidable  
separats  
 435 mm entre eixos, ancoratge format per un tubular rodo d'acer inoxidable de 35 mm de diàmetre, 3 mm de 
gruix  
 i 30 cm de longitud col�locat encastat a la solera de formigó amb el junt tubular-granit amorterat, un ancoratge 
tubu-  
 lar d'acer inoxidable de 40 mm de diàmetre, 2 mm de gruix i 5 cm de longitud soldat a l'ancoratge tubular 
d'acer  
 inoxidable, reblons d'alumini per unir el suport de la paperera i l'ancoratge i peces de granit de 40 x 40 x 15 
cm  
BQ21U021      1,000 ud   Paperera 60 l acer inoxidable fixacio amb tubular                142,89 142,89 
A012N000      0,250 h    Oficial 1a d'obra pública                                        21,00 5,25 
A0140000      0,250 h    Manobre                                                          17,56 4,39 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     9,60 0,18 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ............................................................  152,71 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-DOS EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS  
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FQ31U020      ud   Font Georgina ferro colat                                         
 Font Georgina formada per un fust ovalat de ferro colat amb acabat mate o de fosa dúctil de 10 mm de gruix, 
porte-  
 lla de registre de 180 x 215 mm, incisions de 6 x 40 mm, esfera de ferro colat brillant de 30 mm de diàmetre 
amb  
 orifici inclinat com a brollador de 3 mm de diàmetre, mitja esfera còncava  de ferro colat de 50 mm de 
diàmetre que  
 rep l'esfera anterior, pedal format per una barana de ferro colat de 20 mm de diàmetre, mecanisme polsador 
tempo-  
 ritzat allotjat a l'interior del fust i accionat mitjançant pedal; reixa ondulada  de ferro colat amb acabat mate de 
10 x  
 20 x 190 mm i base  de ferro colat amb acabat mate de 300 x 900 x 115 mm  que rep la reixeta ondulada i 
l'anco-  
B0603220      0,080 m3   Formigó de resistència 12.5 N/mm2                                52,82 4,23 
BQ31U020      1,000 ud   Font Georgina ferro colat                                        477,57 477,57 
A0140000      2,000 h    Manobre                                                          17,56 35,12 
A012N000      2,000 h    Oficial 1a d'obra pública                                        21,00 42,00 
A%AUX001      1,910 %    Despeses auxiliars mà d'obra                                     77,10 1,47 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  560,39 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS SEIXANTA EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS  
SUBCAPITOL X2 PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR                                    
XPB0001       pa   Partida alçada a justificar jardineres-bancs                      
 Partida alçada a justificar per a la construcció de jardineres-bancs de disseny amb materials de primera 
qualitat se-  
 Sense descomposició  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.550,00 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL CINC-CENTS CINQUANTA EUROS  
XPB0002       pa   Partida alçada a justificar pèrgola                               
 Partida alçada a justificar per a la construcció de pèrgola de fusta de disseny amb materials de primera 
qualitat se-  
 Sense descomposició  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18.350,00 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT MIL TRES-CENTS CINQUANTA EUROS  
XPB0003       pa   Partida alçada a justificar monument                              
 Partida alçada a justificar per a la construcció de monolit commemoratiu de disseny amb materials de primera 
qua-  
 Sense descomposició  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.600,00 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL SIS-CENTS EUROS  
XPB0004       pa   Partida alçada a justificar accés planta inferior                 
 Partida alçada a justificar per a la construcció de escala i tancaments d'accés a l'aparcament, de disseny amb 
ma-  
 Sense descomposició  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.250,00 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS  
XPB0005       pa   Partida alçada a justificar jocs de fusta                         
 Partida alçada a justificar per al subministre i muntatge de jocs de fusta per a infants, amb materials de 
primera qua-  
 Sense descomposició  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.525,00 

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE MIL CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS  
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A.3. Resum General del Pressupost.  

CAPITOL RESUM EUROS   
 
01 APARCAMENT ......................................................................................................................................................................  768.316,89  
 -E2 -MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS .............................................................  84.277,48 
 -E3 -FONAMENTS ...........................................................................................................................  178.973,73 
 -E4 -ESTRUCTURES ......................................................................................................................  306.282,19 
 -E7 -IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS ...........................................................................  37.088,10 
 -E8 -REVESTIMENTS .....................................................................................................................  24.582,50 
 -E9 -PAVIMENTS .............................................................................................................................  64.722,20 
 -EA -TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES ...................................................................  1.900,44 
 -EB -PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ .......................................................................................  1.340,04 
 -EE -INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNIC ............  17.395,12 
 -EF -TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS ...................................................................  2.707,78 
 -EG -INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES .........................................................................................  19.677,22 
 -EH -INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT .......................................................................................  8.007,72 
 -EM -INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT .................................................  6.468,60 
 -EN -VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ .....................................................................  10.393,77 
 -X1 -PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR....................................................................................  4.500,00 
02 PLAÇA ...................................................................................................................................................................................  83.067,51  
 -FH -ENLLUMENAT .........................................................................................................................  6.850,99 
 -F9 -PAVIMENTS .............................................................................................................................  36.697,44 
 -FQ -MOBILIARI URBÀ ....................................................................................................................  3.694,08 
 -X2 -PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR....................................................................................  35.825,00 
  __________________  

 TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 851.384,40 
 13,00 % Despeses Generals ........................  110.679,97 
 6,00 % Benefici industrial ............................  51.083,06 

 ______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 161.763,03 

 16,00 % I.V.A...................................................................................  162.103,59 

  _____________________  

 TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 1.175.251,02 

  _____________________  

 TOTAL PRESSUPOST GENERAL 1.175.251,02 

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de UN MILIÓ CENT SETANTA-CINC MIL DOS-CENTS CINQUANTA-UN  EUROS 
amb DOS CÈNTIMS  

 Sentmenat, a 21 de abril de 2007.  

 El promotor                                                 La direcció facultativa                    



Projecte d’Execució “Aparcament Plaça Lluís Companys”  Pàg. 43 

 

B. ANNEX MEMÒRIA 

B.1. Bases de Càlcul segons Norma CTE SE-AE. 

Prenent com a referència la norma CTE SE-AE “Seguretat Estructural. Accions a 

l’edificació”, es troben els valors de les càrregues que afecten a l’estructura. 

Per a l’assignació de càrregues, es defineixen les següents zones: 

Forjat 

Planta -1 

A.1 Superfície que pertany al Camí Ral de Barcelona, per tant 

de pas de vehicles. 

A.2 Superfície no enjardinada de la Plaça Lluís Companys. 

A.3 Superfície enjardinada de la Plaça Lluís Companys. 

A.4 Rampa d’accés de vehicles a la Planta -1 

A.5 Superfície enjardinada no transitable. 

Forjat 

Planta -2 

B.1 Superfície de circulació de vehicles i vianants de la Planta -

1 

Solera 

Planta -2 

C.

1 

Superfície de circulació de vehicles i vianants de la Planta -

2 

Accés D.

1 

Escala d’accés de vianants 
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B.1.1. Pes Propi 

Els pesos propis són els corresponents al predimensionament de l’estructura. 

A.1 Llosa massissa de 0,3m de cantell 

útil 

Paviment asfàltic 0,06m 

0,39m · 25 kN/m3 

0,06m · 24 kN/m3 

11,19 

kN/m2 

A.2 Llosa massissa de 0,3m de cantell 

útil 

Capa de morter 0,03m 

Paviment: Llambordí 0.06m  

0,39m · 25 kN/m3 

0,03m · 20 kN/m3 

1,36 · kN/m2 

11,71 

kN/m2 

A.3 Llosa massissa de 0,3m de cantell 

útil 

Capa de graves 0,075m 

Capa de terra vegetal 0,05m 

0,39m · 25 kN/m3 

0,075m · 20 kN/m3 

0,05m · 21 kN/m3 

12,3 

kN/m2 

A.4 Llosa massissa de 0,3m de cantell 0,39m · 25 kN/m3 11,19 
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útil 

Paviment asfàltic 0,06m 

0,06m · 24 kN/m3 kN/m2 

A.5 Llosa massissa de 0,3m de cantell 

útil 

Capa de graves 0,075m 

Capa de terra vegetal 0,425m 

0,39m · 25 kN/m3 

0,075m · 20 kN/m3 

0,425m · 21 kN/m3 

20,15 

kN/m2 

B.1 Llosa massissa de 0,25m de cantell 

útil 

Paviment 0,05m 

0,32m · 25 kN/m3 

0,05m · 24 kN/m3 

9,44 

kN/m2 

D.

1 

Forjat formigó armat 

Revestiment 

5 kN/m3 

1 kN/m2 

6 kN/m2 

B.1.2. Sobrecàrrega d’ús 

Les accions s’obtenen de la Taula 3.1 del CTE SE-AE “Accions a l’Edificació”. 

La sobrecàrrega es composa d’una càrrega uniformement repartida qk i d’una càrrega 

puntual Qk que s’hauran de considerar independentment, excepte en el cas de les 

zones A.1, A.4, B.1 i C.1 

A.1 F2 Zones de trànsit i aparcament 

per a vehicles mitjans (pes inferior a 

160 kN) 

qk = 5 kN/m2 Qk = 90 kN 1 

A.2 C5 Zones d’aglomeració (sales de 

concerts, estadis, ...) 

qk = 5 kN/m2 Qk = 4 kN 2 

A.3 C5 Zones d’aglomeració (sales de 

concerts, estadis, ...) 

qk = 5 kN/m2 Qk = 4 kN 2 

                                                

1 Un vehicle de 600 kN, amb l’eix longitudinal paral·lel al de la calçada, y format per sis càrregues 
de 100 kN. La separació entre càrregues en sentit longitudinal serà de 1,50 m, i en sentit 
transversal de 2 m. La superfície de suport sobre la que actuarà cada càrrega, serà de 0,20 m, 
paral·lelament a l’eix del vehicle, per 0,60 m d’amplada. 
2 Superfície d’aplicació: 0,05m x 0,05m 
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A.4 F1 Zones de trànsit i aparcament 

per a vehicles lleugers (pes inferior a 

30 kN) 

qk = 2 kN/m2 Qk = 20 kN 1 

A.5 G1 Coberta accessible privadament qk = 1,5 kN/m2 Qk = 1,5 kN 2 

B.1 F1 Zones de trànsit i aparcament 

per a vehicles lleugers (pes inferior a 

30 kN) 

qk = 2 kN/m2 Qk = 20 kN 1 

C.

1 

F1 Zones de trànsit i aparcament 

per a vehicles lleugers (pes inferior a 

30 kN) 

qk = 2 kN/m2 Qk = 20 kN 1 

D.

1 

A2 Escales qk = 3 kN/m2 Qk = 2 kN 2 

La norma admet per a les categories A, B, C i D una reducció de sobrecàrregues 

segons la fórmula, aplicable al dimensionat dels elements portants horitzontals: 

6,05,0 0 ≥+=
A

A
Aα  , on A0 = 10m2 i A = Àrea tributaria del element considerat. 

A.1 201 m2 αA = 1    

A.2 

A.3 

826 m2 αA = 0,6 

A.4 65 m2 αA = 1 

A.5 38 m2 αA = 0,76 

B.1 1024 m2 αA = 1 

C.1 1024 m2 αA = 1 

D.1 16 m2 αA = 1 

                                                

1 S’han de considerar dues càrregues Qk/2 separades 1,8 m aplicades sobre una superfície 
quadrada de 0,2m de costat. 
2 Superfície d’aplicació: 0,05m x 0,05m 
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B.1.3. Sobrecàrrega per accions climàtiques 

Donat que no hi ha exposició a l’acció del vent, no es pren en consideració aquest tipus 

de sol·licitació. Sí es té en compte la resultant de l’acció de la neu. Donat que la coberta 

és horitzontal i resguardada de l’acció del vent, i que l’alçada sobre el nivell del mar és 

de 100m: 

2

2

256,0··

4,0

8,0

8,0

mkNsCq

mkNs

C kei
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e
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==→








=
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=
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, aplicable a les superfícies A.1, A.2, A.3, A.4 i A.5. 

B.1.4. Accions accidentals 

La norma especifica el cas d’accions accidentals degudes a impactes: 

Impacte amb elements verticals en la 

direcció del eix de circulació 

Qd,x = 50 kN Àrea de 0,25 x 1,5 m2 a una 

alçada de 0,6 m sobre el 

nivell de rodadura 
Impacte amb elements verticals en la 

direcció perpendicular al eix de circulació 

Qd,y = 25 kN 

Impacte amb elements horitzontals Qd,x = 20 kN Àrea de 0,25 x 0,25 m2 

La normativa de protecció contra incendis especifica que el vial d’aproximació ha de 

tindre una capacitat portant de 20 kN/m2. Donat que les construccions que donen a la 

plaça tenen façanes a altres carrers, a excepció dels del Camí Ral de Barcelona, la 

zona afectada per aquesta sobrecàrrega serà la A.1 
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B.2. Hipòtesis de Càrrega. 

La norma especifica (Taules 4.1 i 4.2 del Document Bàsic SE Seguretat Estructural) els 

següents coeficients: 

Tipus d’acció Efecte 

desfavorable 

Efecte 

favorable 

Accions permanents 35,1=Gγ  8,0=Gγ  

Accions variables 5,1=Qγ  0=Qγ  

 

Zones de trànsit i aparcament per a vehicles mitjans 7,00 =ψ  5,01 =ψ  3,02 =ψ  

Neu 5,00 =ψ  2,01 =ψ  02 =ψ  

La hipòtesi principal de càlcul serà la Hipòtesi H1 corresponent a una situació persistent 

i transitòria, expressada amb la combinació: 

( )∑∑= ikiiQkQGd QQGEE ,,0, ··,·,· ψγγγ  

, però també serà necessària la comprovació de la hipòtesi H2 corresponent a 

situacions extraordinàries, expressades segons: 

( )∑∑= ikikd QQGEE ,,21 ·,·, ψψ  

A continuació es resumeixen els estats de càrrega per a les diferents hipòtesis i 

elements estructurals: 
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Zona / element H1 H2 

A.1 1,35·11,19 kN/m2 + 

1,5·(5 kN/m2 + 

0,5·0,256 kN/m2 + 

0,7·20 kN/m2) 

qd = 43,81 

kN/m2 

11,19 kN/m2 + 0.5·20 

kN/m2 + 0,3·(5 kN/m2 

+ 0,256 kN/m2) 

qd = 22,35 

kN/m2 

 1,5·90 kN  Qd = 135 kN 0,3·90 kN Qd = 27 kN 

A.2 1,35·11,71 kN/m2 + 

1,5·(αA· 5 kN/m2 + 

0,5·0,256 kN/m2 ) 

qd = 20,51 

kN/m2 

11,71 kN/m2 + 0,3·(5 

kN/m2 + 0,256 

kN/m2) 

qd = 13,35 

kN/m2 

1,5· αA·4 kN Qd = 3,6 kN 0,3·4 kN Qd = 1,2 kN 

A.3 1,35·12,3 kN/m2 + 

1,5·(αA· 5 kN/m2 + 

0,5·0,256 kN/m2 ) 

qd = 21,31 

kN/m2 

12,3 kN/m2 + 0,3·(5 

kN/m2 + 0,256 

kN/m2) 

qd = 13,95 

kN/m2 

1,5· αA·4 kN Qd = 3,6 kN 0,3·4 kN Qd = 1,2 kN 

A.4 1,35·11,19 kN/m2 + 

1,5·(2 kN/m2 + 

0,5·0,256 kN/m2 ) 

qd = 18,31 

kN/m2 

11,19 kN/m2 + 0,3·(2 

kN/m2 + 0,256 

kN/m2) 

qd = 11,95 

kN/m2 

1,5· 20 kN Qd = 30 kN 0,3·20 kN Qd = 6 kN 

A.5 1,35·20,15 kN/m2 + 

1,5·(αA· 1,5 kN/m2 + 

0,5·0,256 kN/m2 ) 

qd = 29,11 

kN/m2 

20,15 kN/m2 + 

0,3·(1,5 kN/m2 + 

0,256 kN/m2) 

qd = 20,75 

kN/m2 

1,5· αA·1,5 kN Qd = 1,8 kN 0,3·1,5 kN Qd = 0,5 kN 

B.1 1,35·9,44 kN/m2 + 

1,5·(2 kN/m2) 

qd = 15,75 

kN/m2 

9,44 kN/m2 + 0,3·2 

kN/m2 

qd = 10 

kN/m2 

1,5· 20 kN Qd = 30 kN 0,3·20 kN Qd = 6 kN 

B.1 (elements 

verticals) 

1,5·0,7·50 Qd,x = 53 kN 0,5·50 Qd,x = 25 kN 

1,5·0,7·25 Qd,y = 27 kN 0,5·25 Qd,y = 13 kN 

C.1 1,5·(2 kN/m2) qd = 3 kN/m2 0,3·2 kN/m2 qd = 0,6 
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kN/m2 

1,5· 20 kN Qd = 30 kN 0,3·20 kN Qd = 6 kN 

C.1 (elements 

verticals) 

1,5·0,7·50 Qd,x = 53 kN 0,5·50 Qd,x = 25 kN 

1,5·0,7·25 Qd,y = 27 kN 0,5·25 Qd,y = 13 kN 

D.1 1,35·6 kN/m2 + 

1,5·(3 kN/m2) 

qd = 12,6 

kN/m2 

6 kN/m2 + 0,3·3 

kN/m2 

qd = 7 

kN/m2 

1,5· 2 kN Qd = 3 kN 0,3·2 kN Qd = 0,6 kN 
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C. PLEC DE CONDICIONS  

C.1. Condicions generals 

L'objecte del present plec és l'ordenació de les condicions facultatives, tècniques, 

econòmiques i legals que han de regir durant l'execució de les obres de construcció del 

projecte. 

L'obra ha de ser executada conforme a l'establert en els documents que conformen el 

present projecte, seguint les condicions establertes en el contracte i les ordenis i 

instruccions dictades per la direcció facultativa de l'obra, bé oralment o per escrit. 

Qualsevol modificació en obra, es posarà en coneixement de la Direcció facultativa, 

sense l'autorització de la qual no podrà ser realitzada. 

S'escometran els treballs complint amb l'especificat en l'apartat de condicions tècniques 

de l'obra i s'empraran materials que compleixin amb l'especificat en el mateix. 

Durant la totalitat de l'obra s'estarà al disposat en la normativa vigent especialment a la 

d'obligat compliment.  

És obligació de la contracta, així com de la resta d'agents intervinents en l'obra, el 

coneixement del present plec i el compliment de tots els seus punts. 

C.2. Condicions facultatives 

C.2.1. Agents intervinents a l'obra 

C.2.1.1. Promotor 

Serà considerat promotor qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, 

individual o col·lectivament, decideix, impulsa, programa i finança, amb recursos propis 

o aliens, les obres d'edificació objecte d'aquest projecte. 

Són obligacions del promotor: 

� Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell. 
� Nomenar als tècnics projectistes i directors d'obra i de l'execució material. 
� Contractar al tècnic redactor de l'Estudi de Seguretat i Salut i al Coordinador en 

obra i en projecte si fos necessari. 
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� Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del 
projecte, així com autoritzar al director d'obra les posteriors modificacions del 
mateix. 

� Gestionar i obtenir les preceptives llicències i autoritzacions administratives, així 
com subscriure l'acta de recepció de l'obra. 

C.2.1.2. Contractista 

El contractista té el compromís d'executar les obres amb mitjans humans i materials 

suficients, propis o aliens, dintre del termini acordat i amb subjecció estricta al projecte 

tècnic que les defineix, al contracte signat amb el promotor, a les especificacions 

realitzades per la Direcció facultativa i a la legislació aplicable. 

Són obligacions del contractista:  

• L'execució de les obres arribant a la qualitat exigida en el projecte i complint amb els 
terminis establerts en el contracte. 

• Tenir la capacitació professional per al compliment de la seva comesa com 
constructor. 

• Designar al cap d'obra que assumirà la representació tècnica del constructor en 
l'obra, tindrà la capacitació adequada d'acord amb les característiques i la 
complexitat de l'obra i romandrà en l'obra al llarg de tota la jornada legal de treball 
fins a la recepció de l'obra. El cap d'obra, haurà de complir les indicacions de la 
Direcció facultativa i signar en el llibre d'ordres, així com cerciorar-se de la correcta 
instal·lació dels mitjans auxiliars, comprovar replantejos i realitzar altres operacions 
tècniques. 

• Assignar a l'obra els mitjans humans i materials que la seva importància requereixi. 
• Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l'obra 

dintre dels límits establerts en el contracte. 
• Signar l'acta de replanteig i l'acta de recepció de l'obra. 
• Facilitar al director d'obra les dades necessàries per a l'elaboració de la 

documentació de l'obra executada. 
• Subscriure les garanties previstes en el present plec i en la normativa vigent. 
• Redactar el Pla de Seguretat i Salut. 
• Designar al vigilant de Seguretat i Salut en l'obra entre el seu personal tècnic 

qualificat amb presència permanent en l'obra i vetllar per l'estricte compliment de les 
mesures de seguretat i salut precises segons normativa vigent i el pla de seguretat i 
salut. 

TERMINI D'EXECUCIÓ I PRÒRROGUES 

En cas que les obres no es poguessin iniciar o acabar en el termini previst com a 

conseqüència d'una causa major o per raons alienes al Contractista, se li atorgarà una 

pròrroga previ informe favorable de la Direcció facultativa. El Contractista explicarà la 

causa que impedeix l'execució dels treballs en els terminis assenyalats, raonant-lo per 

escrit. 
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La pròrroga solament podrà sol·licitar-se en un termini màxim d'un mes a partir del dia 

que es va originar la causa d'aquesta, indicant la seva durada prevista i abans que la 

contracta perdi vigència. En qualsevol cas, el temps prorrogat s'ajustarà al perdut i el 

Contractista perdrà el dret de pròrroga si no la sol·licita en el temps establert. 

MITJANS HUMANS I MATERIALS A L’OBRA 

Cadascuna de les partides que componguin l'obra s'executaran amb personal adequat 

al tipus de treball que es tracti, amb capacitació suficientment provada per a la labor a 

desenvolupar. La Direcció facultativa, tindrà la potestat facultativa per a decidir sobre 

l'adequació del personal al treball a realitzar.  

El Contractista proporcionarà un mínim de dues mostres dels materials que van a ser 

emprats en l'obra amb els seus certificats i segells de garantia en vigor presentats pel 

fabricant, perquè siguin examinades i aprovades per la Direcció facultativa, abans de la 

seva posada en obra. Els materials que no reuneixin les condicions exigides seran 

retirats de l'obra. 

Les proves i assajos, anàlisis i extracció de mostres d'obra que es realitzin per a 

cerciorar-se que els materials i unitats d'obra es troben en bones condicions i estan 

subjectes al Plec, seran efectuades quan s'estimin necessàries per part de la Direcció 

facultativa i en qualsevol cas es podrà exigir les garanties dels proveïdors. 

El transport, descàrrega, apilament i manipulació dels materials serà responsabilitat del 

Contractista. 

INSTAL·LACIONS i MITJANS AUXILIARS 

El projecte, consecució de permisos, construcció o instal·lació, conservació, 

manteniment, desmuntatge, demolició i retirada de les instal·lacions, obres o mitjos 

auxiliars d'obra necessàries i suficients per a l'execució de la mateixa, seran obligació 

del Contractista i correran a càrrec del mateix. D'igual manera, serà responsabilitat del 

contractista, qualsevol avaria o accident personal que pogués ocórrer en l'obra per 

insuficiència o mal estat d'aquests mitjans o instal·lacions. 

El Contractista instal·larà una oficina dotada del mobiliari suficient, on la Direcció 

facultativa podrà consultar la documentació de l'obra i en la qual es guardarà una còpia 

completa del projecte visada pel col·legi Oficial, el llibre d'ordres, llibre d'incidències 

segons RD 1627/97, llibre de visites de la inspecció de treball, còpia de la llicència 

d'obres i còpia del pla de seguretat i salut. 
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SUBCONTRATAS 

El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra, sota la seva 

responsabilitat, previ consentiment del Promotor i la Direcció facultativa, assumint en 

qualsevol cas el contractista les actuacions de les subcontractes.  

La Propietat podrà introduir altres constructors o instal·ladors, a més dels del 

Contractista, perquè treballin simultàniament amb ells en les obres, sota les instruccions 

de la Direcció facultativa. 

RELACIÓ AMB ELS AGENTS INTERVINENTS A L'OBRA 

L'ordre d'execució de l'obra serà determinada pel contractista, excepte quan la direcció 

facultativa cregui convenient una modificació dels mateixos per raons tècniques: en 

aquest cas seran modificats sense contraprestació alguna. 

El contractista estarà a disposició de la Direcció d'obra i complirà les seves indicacions 

en tot moment, no cabent reclamació alguna, en qualsevol cas, el contractista pot 

manifestar per escrit la seva disconformitat i la Direcció signarà el justificant de recepció 

de la notificació. 

En aquells casos que el contractista no es trobi conforme amb decisions econòmiques 

adoptades per la Direcció d'obra, aquest ho posarà en coneixement de la propietat per 

escrit, fent arribar còpia de la mateixa a la Direcció facultativa.  

DEFECTES D'OBRA i VICIS OCULTS 

El Contractista serà responsable fins a la recepció de l'obra dels possibles defectes o 

desperfectes ocasionats durant la mateixa. 

En cas que la Direcció facultativa, durant les obres o una vegada finalitzades, observés 

vicis o defectes en treballs realitzats, materials empleats o aparells que no compleixin 

amb les condicions exigides, tindrà el dret de manar que les parts afectades siguin 

demolides i reconstruïdes d'acord amb el contractat, abans de la recepció de l'obra i a 

costa de la contracta. 

D'igual manera, els desperfectes ocasionats en finques confrontants, via pública o a 

tercers pel contractista o subcontracta del mateix, seran reparats a compte d'aquest, 

deixant-les en l'estat que estaven abans de l'inici de les obres. 
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MODIFICACIONS A LES UNITATS D'OBRA 

Les unitats d'obra no podran ser modificades respecte al projecte, tret que la Direcció 

facultativa així ho disposi per escrit. 

En cas que el Contractista realitzés qualsevol modificació beneficiosa (materials de 

major qualitat o grandària), sense prèvia autorització de la Direcció facultativa i del 

Promotor, només tindrà dret a l'abonament corresponent al que hagués construït 

d'acord amb el projectat i contractat. 

En cas de produir-se modificacions realitzades de manera unilateral pel contractista que 

menyscabin la qualitat del disposat en projecte, quedarà segons el parer de la Direcció 

facultativa la demolició i reconstrucció o la fixació de nous preus per a aquestes 

partides. 

Prèviament a l'execució o ocupació dels nous materials, convindran per escrit l'import 

de les modificacions i la variació que suposa respecte al contractat. 

Tota modificació en les unitats d'obra seran anotades en el llibre d'ordres, així com la 

seva autorització per la Direcció facultativa i posterior comprovació. 

C.2.1.3. Direcció facultativa 

PROJECTISTA 

És l'encarregat pel promotor per a redactar el projecte d'execució de l'obra amb 

subjecció a la normativa vigent i a l'establert en contracte. 

Serà encarregat de realitzar les còpies de projecte necessàries i visar-les en el col·legi 

professional corresponent. 

Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o documents 

tècnics, cada projectista assumirà la titularitat del seu projecte. 

DIRECTOR D'OBRA 

Forma part de la Direcció facultativa, dirigir el desenvolupament de l'obra en aspectes 

tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte, la 

llicència d'edificació i altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, 

amb l'objecte d'assegurar la seva adequació per fi proposat. 
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Són obligacions del director d'obra: 

• Verificar el replanteig i l'adequació de la fonamentació i de l'estructura projectades a 
les característiques geotècniques del terreny. 

• Resoldre les contingències que es produeixin a l'obra i consignar en el Llibre 
d'Ordres i Assistències les instruccions precises per a la correcta interpretació del 
projecte. 

• Elaborar modificacions del projecte, que vingin exigides per la marxa de l'obra . 
• Subscriure l'acta de replanteig o de començament d'obra i el certificat final d'obra, 

així com conformar les certificacions de les unitats d'obra executades. 
• Elaborar i subscriure la documentació de l'obra executada per a lliurar-la al 

promotor, amb els visats que si escau fossin preceptius. 

DIRECTOR D'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

Forma part de la direcció facultativa, assumir la funció tècnica de dirigir l'execució 

material de l'obra i de controlar qualitativa i quantitativament la construcció i la qualitat 

de l'edificat. 

Són obligacions del director de l'execució de l'obra: 

• Verificar la recepció en obra dels productes de construcció, ordenant la realització 
d'assajos i proves precises. 

• Dirigir l'execució material de l'obra comprovant els replantejos, els materials, la 
correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, 
d'acord amb el projecte i amb les instruccions del director d'obra. 

• Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises. 
• Subscriure l'acta de replanteig o de començament d'obra i el certificat final d'obra, 

així com elaborar i subscriure les certificacions de les unitats d'obra executades. 
• Col·laborar amb els restants agents en l'elaboració de la documentació de l'obra 

executada, aportant els resultats del control realitzat. 

C.2.2. Documentació d'obra 

En obra es conservarà una còpia íntegra i actualitzada del projecte per a l'execució de 

l'obra que estarà a la disposició de tots els agents intervinents en la mateixa. 

Tant els dubtes que pugui oferir el projecte al contractista com els documents amb 

especificacions incompletes es posaran en coneixement de la Direcció facultativa tan 

aviat com fossin detectats amb la finalitat d'estudiar i solucionar el problema. No es 

procedirà a realitzar aquesta part de l'obra, sense prèvia autorització de la Direcció 

facultativa. 
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L'existència de contradiccions entre els documents integrants de projecte o entre 

projectes complementaris dintre de l'obra, se salvarà atenent al criteri que estableixi el 

Director d'Obra. 

Una vegada finalitzada l'obra, el projecte, amb la incorporació si escau de les 

modificacions degudament aprovades, serà facilitat al promotor pel director d'obra per a 

la formalització dels corresponents tràmits administratius. 

A aquesta documentació adjuntarà el Promotor l'acta de recepció, la relació 

identificativa dels agents que han intervingut durant el procés d'edificació, les 

instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i les seves instal·lacions, de conformitat amb 

la normativa que li sigui d'aplicació i aquelles dades requerides segons normativa per a 

conformar el Llibre de l'Edifici que serà lliurat als usuaris finals de l'edifici. 

C.2.3. Replanteig i acta de replanteig 

El Contractista estarà obligat a comunicar per escrit l'inici de les obres a la Direcció 

facultativa com a mínim tres dies abans del seu inici.  

El replanteig serà realitzat pel constructor seguint les indicacions d'alineació i nivells 

especificats en els plànols i comprovat per la Direcció facultativa. No es començaran les 

obres si no hi ha conformitat del replanteig per part de la Direcció facultativa. 

Tots els mitjans materials, personal tècnic especialitzat i mà d'obra necessaris per a 

realitzar el replanteig, que disposaran de la qualificació adequada, seran proporcionats 

pel contractista al seu compte. 

S'utilitzaran fites permanents per a materialitzar els punts bàsics de replanteig, i 

dispositius fixos adequats per als senyals anivellats de referència principal. 

Els punts moguts o eliminats, seran substituïts a compte del Contractista, responsable 

de conservació, mentre el contracte estigui en vigor i serà comunicat per escrit a la 

Direcció facultativa, qui realitzarà una comprovació dels punts reposats. 
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L'Acta de comprovació de Replanteig que se subscriurà per part de la Direcció 

facultativa i de la Contracta, contindrà, la conformitat o disconformitat del replanteig en 

comparació dels documents contractuals del Projecte, les referències a les 

característiques geomètriques de l'obra i autorització per a l'ocupació del terreny 

necessari i les possibles omissions, errors o contradiccions observades en els 

documents contractuals del Projecte, així com totes les especificacions que es 

considerin oportunes. 

El Contractista assistirà a la Comprovació del Replanteig realitzada per la Direcció, 

facilitant les condicions i tots els mitjans auxiliars tècnics i humans per a la realització 

del mateix i respondrà a l'ajuda sol·licitada per la Direcció.  

Es lliurarà una còpia de l'Acta de Comprovació de Replanteig al Contractista, on 

s'anotaran les dades, cotes i punts fixats en un annex del mateix. 

C.2.4. Llibre d’ordres 

El Director d'Obra facilitarà al Contractista al començament de l'obra un llibre d'Ordres, 

Assistències i Incidències que es mantindrà permanent en obra a la disposició de la 

Direcció facultativa. 

En el llibre s'anotaran: 

• Les contingències que es produeixin en l'obra i les instruccions de la Direcció 
facultativa per a la correcta interpretació del projecte. 

• Les operacions administratives relatives a l'execució i la regulació del contracte. 
• Les dates d'aprovació de mostres de materials i de preus nous o contradictoris. 
• Anotacions sobre la qualitat dels materials, càlcul de preus, durada dels treballs, 

personal empleat... 

Les fulles del llibre seran foliades en triple versió quedant l'original en poder del Director 

d'Obra, còpia per al Director de l'Execució i la tercera per al contractista.  

La Direcció facultativa i el Contractista, haurien de signar al peu de cada ordre 

constatant amb aquesta signatura que es donen per assabentats del disposat en el 

Llibre. 
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C.2.5. Recepció de l'obra 

La recepció de l'obra és l'acte pel qual el constructor, una vegada conclosa aquesta, fa 

lliurament de la mateixa al promotor i és acceptada per aquest. Podrà realitzar-se amb 

o sense reserves i haurà d'abastar la totalitat de l'obra o fases completes i acabades de 

la mateixa. 

La recepció haurà de realitzar-se dintre dels 30 dies següents a la notificació al 

promotor del certificat final d'obra emès per la Direcció facultativa i consignar-se en un 

acta signada, almenys, pel promotor i el constructor, i en la mateixa es farà constar: les 

parts que intervenen, la data del certificat final de l'obra, el cost final de l'execució 

material de l'obra, la declaració de recepció de l'obra amb o sense reserves, 

especificant, si escau, aquestes de manera objectiva i el termini que haurien de quedar 

resolts els defectes observats i les garanties que si escau s'exigeixin al constructor per 

a assegurar les seves responsabilitats. 

Una vegada resolts els defectes, es farà constar en un acta a part, subscrita pels 

signants de la recepció. 

Així mateix, s'adjuntarà el certificat final d'obra subscrit pel director d'obra i el director de 

l'execució de l'obra. 

El promotor podrà rebutjar la recepció de l'obra per considerar que la mateixa no està 

acabada o que no s'adequa a les condicions contractuals. El rebuig haurà de ser 

justificat per escrit a l'acta, a la qual es fixarà el nou termini per a efectuar la recepció. 

La recepció s'entendrà tàcitament produïda si transcorreguts els 30 dies el promotor no 

hagués posat de manifest reserves o rebuig motivat per escrit.  

El còmput dels terminis de responsabilitat i garantia establerts s'iniciarà a partir de la 

data que se subscrigui l'acta de recepció, o quan s'entengui aquesta tàcitament 

produïda segons el previst en l'apartat anterior. 

El Contractista haurà de deixar l'edifici desocupat i net en la data fixada per la Direcció 

facultativa, una vegada que s'hagin acabat les obres. 

El Propietari podrà ocupar parcialment l'obra, en cas que es produeixi un retard 

excessiu de la Recepció imputable al Contractista, sense que per això li eximeixi de la 

seva obligació de finalitzar els treballs pendents, ni significar l'acceptació de la 

Recepció. 
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C.3. Condicions tècniques 

Es descriuen en aquest apartat les característiques que han de reunir els materials, les 

tècniques i els processos constructius a emprar en obra, així com els criteris 

d'acceptació i rebuig. 

C.3.1. Condicionament del terreny 

Engloba totes les operacions necessàries perquè el terreny adquireixi les cotes i 

superfícies definides en el projecte.  

C.3.1.1. Excavació en buidatge 

Descripció 

Excavació a cel obert o cobert, realitzada amb mitjans manuals i/o mecànics, per a 

rebaixar el nivell del terreny. Dintre d'aquestes tasques es troben les destinades a 

anivellar el terreny amb la finalitat d'obtenir els pendents, dimensions i alineacions 

definides en projecte. 

Posada en obra 

El buidatge es farà per franges horitzontals d'altura màxima 3 m. En les vores amb 

elements estructurals de contenció i/o mitjaneres, la màquina no treballarà en direcció 

perpendicular a ells. Si s'excava per bataches, aquests es faran de forma alterna. 

El contractista extremarà les precaucions durant els treballs de buidatge a fi de que no 

disminueixi la resistència del terreny no excavat, s'asseguri l'estabilitat de talussos i 

s'evitin lliscaments i despreniments, que poguessin provocar danys materials o 

personals. Haurà d'evitar també erosions locals i un drenatge defectuós. També s'han 

de protegir els elements de Servei Públic que poguessin ser afectats per l'excavació. 

Quan a l'excavar es trobi qualsevol anomalia no prevista (instal·lacions, roques...) o 

construccions que traspassin els límits del buidatge es comunicarà a la Direcció 

facultativa abans de continuar amb l'excavació.. 

Els treballs es realitzaran amb mitjans manuals i/o mecànics apropiats per a les 

característiques, volum i termini d'execució de les obres, contant sempre amb 

l'aprovació de la direcció facultativa prèvia. 
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Control i criteris d'acceptació i rebuig 

Es comprovaran cotes de fons i de replanteig, vores de l'excavació, zona de protecció 

d'elements estructurals i pendent de talussos rebutjant les irregularitats que excedeixin 

de les toleràncies admeses per la direcció facultativa que haurien de ser corregides pel 

contractista. 

Les toleràncies màximes admeses seran: 

-replanteig: 2,5 per mil i variacions de  +-10 cm. 

-angle de talús: +2% 

Criteris de mesurament i valoració 

En cas que en el pressupost del projecte o el contracte d'obra no s'especifiquin altres 

criteris, s'adoptaran les següents pautes de mesurament i valoració: 

El mesurament es calcularà segons aixecament topogràfic dels perfils transversals 

d'excavació necessaris ordenats per la Direcció facultativa de les obres. 

C.3.1.2. Transport de terres 

Descripció 

Operacions necessàries per a traslladar a abocador els materials sobrants procedents 

de l'excavació i els enderrocs. 

Posada en obra 

S'establiran recorreguts de circulació en l'interior de l'obra per als camions, realitzant els 

buidatges, rampes o terraplens necessaris i contant amb l'ajuda d'un auxiliar que guiï al 

conductor en les maniobres. 

Les rampes per a la maquinària tindran el talús natural que exigeixi el terreny i si es 

transporten terres situades per sota de la cota 0,00 la seva amplària mínima serà de 4,5 

m, eixamplant-se en les corbes i amb pendents màxims del 12% en trams rectes o del 

8% en trams corbs. 

El camió es carregarà pels laterals o per la part del darrere no passant en cap cas per 

sobre de la cabina. 
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Control i criteris d'acceptació i rebuig 

Tant la disposició de les vies de circulació com les rampes i terraplens realitzats 

contaran amb la supervisió i aprovació de la direcció facultativa. 

La càrrega dels camions no excedirà en cap cas la màxima permesa per a cada aparell 

i en qualsevol cas el material no excedirà la part superior de la banyera, es protegirà 

amb lona i es netejarà el vehicle de fang abans d'accedir a la calçada pública. 

Criteris de mesurament i valoració 

En cas que en el pressupost del projecte o el contracte d'obra no s'especifiquin altres 

criteris, s'adoptaran les següents pautes de mesurament i valoració: 

El mesurament es calcularà aplicant el coeficient d’esponjament al material a 

transportar i considerant la distància a l’abocador. 

C.3.2. Fonamentació 

La fonamentació està constituïda per elements de formigó armat, la missió del qual és 

transmetre les càrregues de l'edifici al terreny i ancorar l'edifici contra embranzides 

horitzontals. 

Abans de procedir a l'execució dels treballs és necessari situar les escomeses dels 

diferents serveis, tant els existents com els previstos per al propi edifici. 

El contractista no emplenarà cap estructura fins que l'hi indiqui la direcció facultativa. 

C.3.2.1. Fabricació de formigó armat 

Descripció 

Dintre d'aquest apartat s'engloben totes les condicions pròpies de la fabricació de 

formigó armat. La norma bàsica de referència serà el Reial decret 2661/1998 Instrucció 

de Formigó Estructural EHE. 
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Materials 

Ciment:  Segons article 26 de la EHE, RC-03 i normes harmonitzades UNE-EN 197 

El ciment se subministrarà acompanyat d'un albarà amb les dades exigides en la RC-

03. En el cas de ciments comuns aniran acompanyats del certificat de conformitat amb 

el marcat CE. Quan el subministrament es realitzi en sacs, el ciment es rebrà en els 

mateixos envasos tancats que va ser expedit. No arribarà a obra o altres instal·lacions 

d'ús, excessivament calent. S'emmagatzemarà en lloc ventilat i defensat de la 

intempèrie, humitat del sòl i parets, i durant un màxim de 3 mesos, 2 i 1, 

respectivament, per a les classes resistents 32.5, 42.5 i 52.5, si el període és superior, 

es comprovarà que les característiques del ciment segueixen sent adequades 

mitjançant assajos homologats. 

Aigua:  S'atindrà al disposat en l'article 27 de la EHE. 

L'aigua utilitzada no contindrà cap ingredient nociu en quantitats tals que afectin a les 

propietats del formigó o a la protecció de les armadures enfront de la corrosió. Quan no 

siguin potables, no posseeixin antecedents de la seva utilització o en cas de dubte, 

haurien d'analitzar-se les aigües, i excepte justificació especial haurien de complir les 

condicions d'exponent d'hidrogen pH, substàncies dissoltes, sulfats, ió clorur, hidrats de 

carboni i substàncies orgàniques solubles en èter indicades en l'article 27 de la EHE. Es 

prohibeix l'ús d'aigües de mar o salines anàlogues per al pastat o guarit de formigó. 

Àrids:  Compliran les condicions de l'article 28 de la EHE. 

Poden emprar-se graves i sorres existents en jaciments naturals, roques picades o 

escòries siderúrgiques apropiades que disposin de marcat CE. Els àrids haurien de 

complir les condicions físic-químiques, físic-mecàniques, de granulometria i forma 

indicades en 28.3 EHE i en la norma harmonitzada UNE-EN 12620. En cas de dubte, el 

fabricant haurà de realitzar assajos d'identificació mitjançant anàlisi mineralògics, 

petrològics, físics o químics. En el cas d'utilitzar escòries siderúrgiques com àrid, es 

comprovarà prèviament que són estables. Es prohibeix l'ocupació d'àrids que continguin 

sulfurs oxidables. 

El subministrador haurà de garantir documentalment el compliment de les 

especificacions que s'indiquen en 28.3 EHE. Cada càrrega anirà acompanyada per fulla 

de subministrament que estarà en tot moment a la disposició de la Direcció de l'Obra, 

en la qual figurin les dades indicades en 28.4 EHE, el marcat CE i la declaració de 

conformitat del producte segons aquest marcat. 
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Els àrids han de ser transportats i apilats de manera que s'eviti la seva segregació i 

contaminació, havent de mantenir les característiques granulomètriques de cadascuna 

de les seves fraccions. 

Additius:  Compliran l'establert en l'article 29 de la EHE i en les normes harmonitzades 

UNE-EN 934 

Són productes que incorporats al formigó en proporció inferior al 5% del pes del ciment, 

modifiquen alguna de les seves característiques, propietats o comportament. 

El fabricant garantirà que les característiques i el comportament de l'additiu, agregat en 

les proporcions i condicions previstes, són tals que produeix la funció desitjada sense 

pertorbar excessivament les restants característiques del formigó, ni representar perill 

per a les armadures. 

Els additius es transportaran i emmagatzemaran de manera que s'eviti la seva 

contaminació i que les seves propietats no es vegin afectades per factors físics o 

químics. El fabricant subministrarà l'additiu correctament etiquetat i disposarà de marcat 

CE aportant la fitxa de declaració de conformitat a dita marca i certificat de control de 

producció en fàbrica. 

La Direcció facultativa haurà d'autoritzar la seva utilització i en la seva incorporació a la 

barreja se seguirà estrictament el disposat pel fabricant. 

Addicions:  Compliran l'establert en l'article 29 de la EHE. 

Són aquells materials inorgànics, putzolànics o amb hidraulicitat latent que, finament 

dividits, poden ser afegits al formigó amb la finalitat de millorar alguna de les seves 

propietats o conferir-li característiques especials. Tan solament s'utilitzaran en el 

moment de la seva fabricació i exclusivament en central. 

Amb l'única excepció del fum de sílice, es prohibeix l'ús d'addicions com components 

del formigó pretesat. 

En estructures d'edificació, la quantitat màxima de cendres volants addicionades serà 

del 35 % del pes del ciment i de fum de sílice del 10 %. 
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No podran contenir elements perjudicials en quantitats tals que puguin afectar a la 

durabilitat del formigó o causar fenòmens de corrosió de les armadures, i compliran les 

especificacions indicades en 29.2.1 i 29.2.2 EHE. El subministrador identificarà les 

addicions i garantirà documentalment el compliment d'aquestes característiques. 

Les addicions subministrades a orri s'emmagatzemaran en recipients impermeables 

que les protegeixin de la humitat i de la contaminació, els quals estaran perfectament 

identificats per a evitar possibles errors de dosatge. 

La Direcció facultativa haurà d'autoritzar la utilització d'addicions. 

Armadures 

Armadures passives:  Compliran l'establert en les UNE 36068:94, 36092:96, 36739:95 

EX i l'article 31 de la EHE. 

Les barres i filferros no presentaran defectes superficials, esquerdes ni sopladures. 

Les armadures se subministraran amb una etiqueta d'identificació conforme a 

l'especificat en normes UNE i duran gravades les marques d'identificació d'acord amb 

els Informes Tècnics d'aquestes normes. 

Armadures actives: Compliran l'establert en les UNE 36094:97 i l'article 32 de la EHE. 

Els fabricants hauran de garantir com a mínim les característiques indicades en 32.2 

EHE. 

Els elements constituents de les armadures actives poden ser filferros, barres o 

cordons.  

El fabricant facilitarà a més, si se li sol·licita, còpia dels resultats dels assajos de control 

de producció corresponents a la partida servida dels assajos corresponents a la 

composició química, característiques mecàniques i geomètriques, que justifiquin que 

l'acer compleix les característiques exigides. A més anirà acompanyada, en el cas de 

barres o filferros corrugats, del certificat específic d'adherència. 
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L'acer posat en obra ha de mantenir les seves qualitats i característiques intactes des 

de la seva fabricació pel que en el seu emmagatzematge i transport estaran protegides 

de la pluja, humitat del terreny o altres agents o matèries agressives. En el moment de 

la seva utilització, les armadures han d'estar exemptes de substàncies estranyes en la 

seva superfície tals com grassa, oli, pintura, pols, terra o qualsevol altre material 

perjudicial per a la seva bona conservació o la seva adherència. 

Posada en obra 

La posada en obra s'atindrà estrictament al disposat en les Instruccions EHE, EFHE i 

NCSE-02 

Les armadures es disposaran subjectes entre si de manera que no variï la seva posició 

durant el transport, muntatge i formigonat, i permetin al formigó embolicar-les sense 

deixar coqueres. Es prohibeix la fixació mitjançant punts de soldadura una vegada 

situada la ferralla en els encofrats. Pel tall de la ferralla no està permès l'ús de l'arc 

elèctric. El doblegat de les barres es farà d'acord a l'article 66.3 de la EHE. Els 

entroncaments d'armadures haurien de realitzar-se amb l'aprovació de la direcció 

facultativa i els realitzats per soldadura haurien d'atenir-se als procediments de 

soldadura descrits en la UNE 36832:97, les superfícies estaran seques i netes, i no es 

realitzaran amb vent intens, pluja o neu, tret que s'adoptin les degudes precaucions. 

Sota cap circumstància es portarà a terme una soldadura sobre una superfície que es 

trobi a una temperatura igual o inferior a 0º C. Queda prohibida la soldadura 

d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 

Es disposaran separadors en obra, segons 66.2 EHE, per a garantir la posició de les 

armadures i els recobriments.  

El formigó haurà de quedar barrejat de forma homogènia emprant el dosatge de tots els 

seus components per pes, segons el que es disposa en projecte i la EHE, quedant l'àrid 

bé recobert de pasta de ciment, mantenint un temps mínim de pastat de 90 segons a la 

velocitat de règim per als formigons no fabricats en central.  

El formigó no experimentarà, durant el transport, variació sensible en les 

característiques que posseïa pastat. 
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Cada càrrega de formigó fabricat en central, anirà acompanyada d'una fulla de 

subministrament que estarà en tot moment a la disposició de la Direcció d'Obra, i en la 

qual figuraran com a mínim, les dades indicades en 69.2.9 EHE. El fabricant d'aquest 

formigó haurà de documentar degudament el dosatge emprat, que haurà de ser 

acceptada per la Direcció d'Obra. En formigons fabricats en obra el constructor deixarà 

un llibre de registre a la disposició de l'adreça d'obra signat per persona física en el qual 

constaran els dosatges, proveïdors, equips emprats, referència al document de calibrat 

de la balança de dosatge, registre de pastades empleades en cada lot, dates de 

formigonat i resultats dels assajos realitzats. 

El temps transcorregut entre l'addició de l'aigua de pastat i la col·locació del formigó no 

ha de ser major d'una hora i mitja i en cap cas es tolerarà la col·locació en obra de 

masses que acusin un principi d'enduriment. En l'abocament i col·locació de les masses 

s'adoptaran les degudes precaucions per a evitar la disgregació de la barreja. A partir 

d’1 metre d'altura, el formigonat no pot fer-se per abocament lliure sent necessari 

l'ocupació de canaletes o conductes que evitin el copejo del formigó. No s'efectuarà el 

formigonat sense la conformitat de la Direcció d'Obra, una vegada s'hagin revisat les 

armadures. 

La compactació de formigons es realitzarà de manera tal que s'eliminin els buits i 

s'obtingui un perfecte tancat de la massa, sense que arribi a produir-se segregació. El 

procés de compactació haurà de perllongar-se fins que reflueixi la pasta a la superfície i 

deixi de sortir aire. 

Les juntes de formigonat se situaran en direcció el més normal possible a les de les 

tensions de compressió, i allí on el seu efecte sigui menys perjudicial, allunyant-les de 

les zones en les quals l'armadura estigui sotmesa a fortes traccions. En qualsevol cas el 

lloc de les juntes haurà de ser aprovat per la Direcció d'Obra. Abans de reprendre el 

formigonat, es retirarà la capa superficial de morter, deixant els àrids al descobert i es 

netejarà la junta de tota brutícia o àrid que hagi quedat solt, s'humitejarà la superfície i 

haurien d'eliminar-se, si escau, les parts danyades pel gel emprant promotors 

d'adherència si fos necessari. 

Queda terminantment prohibit formigonar si plou, neva, hi ha vent excessiu, 

temperatures superiors a 38º C, o es prevegi una temperatura de 0 º C en les pròximes 

48 hores. 
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Durant l'enduriment i primer període d'enduriment del formigó, haurà d'assegurar-se el 

manteniment de la humitat mitjançant un adequat guarit, durant el termini necessari en 

funció del tipus i classe del ciment, de la temperatura i grau d'humitat de l'ambient, etc. 

Si el guarit es realitza per reg directe, no produirà deslavado. 

Les superfícies vistes no presentaran coqueres o irregularitats que perjudiquin al 

comportament de l'obra o al seu aspecte. 

Control i criteris d'acceptació i rebuig 

Si el ciment disposa de distintiu de qualitat reconegut oficialment segons RC-03 es 

comprovarà la identificació, classe, tipus, categoria i distintius, d'una altra manera es 

faran assajos de resistències mecàniques, temps d'enduriment, expansió, pèrdua al foc, 

residu insoluble, triòxid de sofre, clorurs, sulfurs, òxid d'alumini i putzolanitat, segons 

EHE i RC-03 

En el cas de formigons fabricats en central, quan disposi d'un Control de Producció 

haurà de complir l'Ordre del Ministre d'Indústria i Energia de data 21 de desembre de 

1995 i disposicions que la desenvolupen. Aquest control ha d'estar en tot moment 

clarament documentat i la corresponent documentació estarà a la disposició de l'Adreça 

d'Obra i dels Laboratoris que eventualment exerceixin el control extern del formigó 

fabricat. 

Si la central disposa d'un Control de Producció i està en possessió d'un Segell o Marca 

de Qualitat, oficialment reconegut per un Centre Directiu de les Administracions 

Públiques, en l'àmbit de les seves respectives competències, no és necessari el control 

de recepció en obra dels materials components del formigó, així com tampoc serà 

necessari en formigó fabricat en central, que estigui en possessió d'un distintiu 

reconegut. En cas contrari, els materials haurien de sotmetre's als assajos indicats en 

l'article 81 EHE. 

Es realitzaran controls de consistència, resistència i durabilitat segons els articles 83, 84 

i 85 EHE, i assajos previs, característics i de control segons 86, 87 i 88 EHE. 

Es farà control de la qualitat de l'acer i comprovació de soldabilitat, en cas d'existir 

entroncaments per soldadura, segons l'article 90 EHE. 
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Es farà un control de l'execució per lots, fent comprovacions prèvies al començament 

de l'execució, comprovacions de replanteig i geomètriques, cimbres i bastides, 

armadures, encofrats, transport, abocament i compactació, juntes de treball, contracció 

o dilatació, guarit, desemmotllat i descimbrat, toleràncies i dimensions finals, seguint les 

indicacions de l'article 95 EHE. 

Les toleràncies màximes admissibles seran: 

Dosatge: +-3 % en ciment, àrids, aigua i addicions i +-5 % en additius. 

Recobriment armadures actives: +-5 mm. en elements prefabricat i +-10 mm. in situ. 

Resistència característica del formigó segons EHE. 

C.3.2.2. Sabates 

Descripció 

Sabates de formigó en massa o armat amb planta quadrada, rectangular o de 

desenvolupament lineal, com fonamentació de suports verticals pertanyents a 

estructures d'edificació, sobre sòls homogenis. 

Posada en obra 

Abans d'abocar el formigó s'anivellarà i netejarà el fons de l'excavació. Tots els 

elements estranys que poguessin aparèixer en el fons de l'excavació com roques, 

restes de fonamentacions antigues, ... seran retirats i substituïts per un sòl de farciment, 

de manera que les sabates recolzin en condicions homogènies. En sòls permeables, 

s'esgotarà l'aigua durant l'excavació de manera que no es comprometi l'estabilitat de 

talussos o d'obres veïnes. 

Es vessarà una capa de formigó de neteja d'entre 5 i 10 cm. sobre la superfície de 

l'excavació prèvia a la col·locació d'armadures no podent emprar aquest material per a 

eliminar irregularitats del fons o anivellar el mateix. 

El formigó es vessarà des d'una altura no superior a 1,50 m. sobre el nivell del formigó 

fresc. El formigonat es realitzarà per tongades, l'espessor del qual permeti una 

compactació completa de la massa, havent de refluir la pasta a la superfície. 



Projecte d’Execució “Aparcament Plaça Lluís Companys”  Pàg. 71 

 

En sabates aïllades el formigonat serà continu i no es permetrà el pas d'instal·lacions 

mentre que en les sabates corregudes s'haurà de contar amb el consentiment de la 

direcció facultativa per a això. Les juntes de formigonat es faran segons l'article 71 

EHE, se situaran en els terços de la distància entre pilars, allunyades de zones rígides i 

murs de cantó, eliminant la lletada de l'antic i humitejant abans d'abocar el fresc. 

Control i criteris d'acceptació i rebuig 

Es farà un reconeixement visual del terreny, dels estrats, nivell freàtic, no existència de 

corrents subterranis no previstes. 

Es realitzarà un control per cada sabata, comprovant la distància entre eixos de 

replanteig, dimensions del pou, formigó de neteja, tipus, disposició, nombre i 

dimensions d'armadures, recobriment de les armadures, abocament, compactació i 

guarit del formigó, aplanetat, horitzontalitat i verticalitat de la superfície, adherència 

entre formigó i acer, unió amb altres elements de fonamentació i juntes de formigonat. 

Les toleràncies màximes admissibles seran: 

Distància entre eixos de replanteig: +-1/30 de la dimensió de la sabata aïllada en 

l'adreça que es controla i +-1/20 de l'espessor del mur en sabata correguda. 

Dimensions del pou: -5 cm 

Separació entre armadures i recobriments: 10 % 

Separació entre cèrcols: 10 % i 2 cm. 

Criteris de mesurament i valoració 

En cas que en el pressupost del projecte o el contracte d'obra no s'especifiquin altres 

criteris, s'adoptaran les següents pautes de mesurament i valoració: 

El mesurament de sabates es realitzarà considerant el volum teòric de projecte. El 

formigó de neteja es valorarà segons planta teòrica de projecte multiplicat per 

profunditat real ordenada per la direcció facultativa. 
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C.3.2.3. Soleres 

Descripció 

Capa resistent de formigó en massa o armat, situada sobre el terreny natural o de 

material de farciment, la superfície superior del qual quedarà vista o rebrà un 

revestiment d'acabat. 

Materials 

Formigó armat, segons el que es disposa en el punt específic d'aquest mateix Plego. 

Segellant de juntes: De material elàstic, fàcilment introduïble en les juntes. Tindrà 

concedit el corresponent DIT. 

Fibres de polipropilè (si només es vol evitar la fisuració) o d'acer (si a més es vol 

augmentar la resistència del formigó). 

Separador: De poliestirè expandit, de 2 cm d'espessor. 

Posada en obra 

Es vessarà el formigó de l'espessor indicat en projecte sobre el terreny net i compactat, 

la capa d’emmacat o sobre la làmina impermeabilitzant si existeix. 

Es col·locaran separadors al voltant de qualsevol element que interrompi la solera 

abans d'abocar el formigó i tindran una altura igual a l'espessor de la capa de formigó. 

En el cas que dugui mallat, aquest es col·locarà en el terç superior de la capa de 

formigó amb l'única funció d'evitar la fisuració. 

Si s'arma amb fibres d'acer es farà un vibrat correcte, de manera que les fibres no 

quedin en superfície. 

Es faran juntes de retracció d'espessor comprès entre 0,5 i 1 cm. a distàncies màximes 

de 6 m i de profunditat de/1 3 de l'espessor de la capa de formigó.  

En juntes de treball o altres discontinuïtats es disposaran elements connectors, tals com 

barres d'acer corrugat o un encadellat (si les càrregues que transmet no són elevades) 

de manera que les dues parts de la solera siguin solidàries. 
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La superfície s'acabarà mitjançant reglat i es guarirà mitjançant reg sense produir 

deslavat. 

Control i criteris d'acceptació i rebuig 

Cada 100 m² o fracció es realitzarà un control de la compacitat del terreny, de 

l'espessor de la solera i planetat mesurat per regla de 3 m. Es farà una inspecció 

general de la separació entre juntes i cada 10 m. de junta es comprovarà el seu 

espessor i altura. 

Les toleràncies màximes admissibles seran: 

Espessor de capa de formigó: -1 cm i +1,5 cm. 

Aplanetat: 5 mm en soleres lleugeres i pesades, i 3 mm en soleres semipesades i per a 

càmeres frigorífiques. 

Espessor i altura de junta: -0,5 cm i +1 cm. 

Criteris de mesurament i valoració 

En cas que en el pressupost del projecte o el contracte d'obra no s'especifiquin altres 

criteris, s'adoptaran les següents pautes de mesurament i valoració: 

El mesurament es realitzarà considerant la superfície teòrica de projecte. 

Condicions de conservació i manteniment 

S'exposen a continuació les condicions bàsiques i generals de conservació i 

manteniment. En el preceptiu "Llibre de l'Edifici", a redactar després de la finalització de 

l'obra, s'inclourà major detall de les mateixes. 

No s'alterarà la seva configuració o sol·licitacions sense valoració per tècnic competent. 

Anualment, després de l'època de pluges, s'inspeccionaran les juntes i arquetes. Cada 

cinc anys s'inclourà la revisió de soleres per tècnic competent. 
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C.3.3. Estructura 

C.3.3.1. Estructura de formigó armat 

Descripció 

Estructures constituïdes per elements de formigó armat amb barres d'acer: bigues, 

pilars, forjats amb nervis, biguetes o semibiguetes i lloses. 

Materials 

Formigó armat, segons el que es disposa en el punt específic d'aquest mateix Plec. 

Posada en obra 

La posada en obra s'atindrà estrictament al disposat en les Instruccions EHE, EFHE i 

NCSE-02 

Els encofrats es realitzaran segons les indicacions de l'article 65 de la EHE, havent de 

ser estancs perquè impedeixin pèrdues apreciables de pasta, rígids perquè es 

compleixin les toleràncies dimensionals i no sofreixin seients ni deformacions 

perjudicials, i podran desmuntar-se fàcilment, sense perill i sense produir sacsejades ni 

danys en el formigó. Han d'estar nets i humits abans d'abocar el formigó i l'ocupació de 

desencofrant ha de contar amb autorització de l'adreça d'obra. Es prohibeix l'ús 

d'alumini en motlles. Les fitacions no haurien d'afluixar-se abans de transcorreguts 7 

dies des del formigonat, ni suprimir-se fins que el formigó hagi arribat a la resistència 

característica, mai abans dels 7 dies, tret que es realitzi un estudi especial. Els puntals 

de forjats no es retiraran sense l'autorització del Director d'Obra. El disseny i disposició 

dels encofrats serà tal que quedi garantida l'estabilitat dels mateixos durant el seu 

muntatge, el formigonat i posterior retirada. 

No s'efectuarà el formigonat sense la conformitat de la Direcció d'Obra, una vegada 

s'hagin revisat les armadures. 

L'elecció de la grandària màxima de l'àrid dels formigons vindrà determinat per les 

indicacions del fabricant del forjat i les condicions de l'estructura segons la EHE, EFHE i 

en qualsevol cas es contarà amb l'aprovació de l'adreça d'obra. 

Els recobriments de les armadures compliran amb l'establert en l'article 13 de la EFHE i 

la EHE, amb la finalitat d'aconseguir una adequada durabilitat. 
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Els forjats unidireccionals es regaran abans del formigonat que es realitzarà en el sentit 

dels nervis i en un sol procés tant els nervis com la llosa superior. Se seguiran les 

instruccions indicades pel fabricant per a la manipulació i emmagatzematge de biguetes 

i lloses cuidant de retirar aquells elements que resultin danyats amb la seva capacitat 

portant afectada. 

Durant l'execució s'evitarà l'actuació de qualsevol càrrega estàtica o dinàmica que pugui 

provocar danys en els elements ja formigonats. 

Control i criteris d'acceptació i rebuig 

Es farà un control de l'execució per lots, fent comprovacions prèvies al començament 

de l'execució, comprovacions de replanteig i geomètriques, cimbres i bastides, 

armadures, encofrats, transport, abocament i compactació, juntes de treball, contracció 

o dilatació, guarit, desemmotllat i descimbrat, toleràncies i dimensions finals, seguint les 

indicacions de l'article 95 de la EHE i EFHE. Es comprovarà la situació dels elements, 

les distàncies a altres elements, fletxes, deformació sota càrrega, adherència entre el 

formigó i l'acer, unions amb altres elements, suports, coincidència amb pilar inferior, 

entrebigat de la secció, vinclament, desplomi, aplanetat, horitzontalitat, formació de 

buits, ancoratges, etc. Tot això es correspondrà amb l'indicat en projecte i per la 

direcció facultativa i en qualsevol cas haurà de complir la EFHE i la EHE. 

Les biguetes duran marques que permetin identificar-les i conèixer totes les seves 

característiques. 

La secció transversal del forjat complirà com a mínim amb l'especificat en l'article 17º de 

la EFHE. 

Les toleràncies màximes admissibles seran: 

Toleràncies amatents en l'annex 10 de la EHE. 

Recobriment armadures actives: +-5 mm en elements prefabricat i +-10 mm in situ. 

Distàncies entre eixos de nervis: +- 5 cm en replanteig, desviació lateral de l'eix 

respecte a l'alineació recta superior a 0,5cm/m 

Distància entre eixos de suports: +-1/20 de la dimensió del suport en adreça que es 

controla en el replanteig, i +- 2 cm entre dues plantes consecutives. 
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Distància entre armadures: +-1 cm 

Coincidència eixos amb pilar inferior: +- 2 cm 

Desplomi: +- 10 mm per planta, +- 30 mm en total 

Altura suports: +-20 mm parcials i +-40 mm en total. 

Aplanetat forjat: 5 mm per 2 m 

Amplària nervis: -1 cm i +3 cm 

Dimensions suport forjats: 10 % 

Lliurament d'elements resistents: +-2 cm 

Dimensió dels àbacs: -2 cm 

Posició armadures: 10 mm 

Separació entre armadures: 10 % i +2 cm 

Dimensions biguetes: 0,5 % transversals, 10 % longitudinals; +- 2 cm en qualsevol cas. 

Longitud de desenvolupament i ràdio de curvatura de bigues balconada: +-2cm 

Dimensions secció: -1cm 

Cant i capa de compressió: -0,5 cm i +1 cm 

Dimensions de muntants d’escala: +-16 mm si són >300 cm, +-10 mm si 300-100 cm, 

+-6 mm si <100 cm, i +-2 mm si <25 cm. 

Longitud d'armadures en muntants d’escala: -16mm si >300 cm, -10 mm si 300-100 cm 

i -6 mm si <100 cm. 

Criteris de mesurament i valoració 

En cas que en el pressupost del projecte o el contracte d'obra no s'especifiquin altres 

criteris, s'adoptaran les següents pautes de mesurament i valoració: 
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Elements estructurals de formigó armat volum realment executat. Les planxes en 

superfície teòrica descomptant buits majors de 1 m2 

Condicions de conservació i manteniment 

S'exposen a continuació les condicions bàsiques i generals de conservació i 

manteniment. En el preceptiu "Llibre de l'Edifici", a redactar després de la finalització de 

l'obra, s'inclourà major detall de les mateixes. 

La modificació de càrregues, realització de trepants o perforacions es realitzaran prèvia 

consulta amb un tècnic. 

Es revisarà anualment la possible aparició de fissures, esquerdes, taques d'òxids, cops, 

desconchats en revestiments del formigó, humitats, degradació del formigó, 

bombament de sostres, portes i finestres que no tanquen... havent de ser comunicades 

a un tècnic especialista en cas de detectar-se. 

Cada 10 anys es realitzarà neteja de les superfícies de bigues i pilars vists amb un 

raspall d'arrels i aigua. En funció de la contaminació i la brutícia a la qual es vegin 

exposats aquests elements, s'haurà de realitzar amb major o menor freqüència. 

Cada 10 anys s’inspeccionarà l'estructura per tècnic especialista. 

C.3.3.2. Estructura metàl·lica 

Descripció 

Estructures, els elements de les quals: suports, bigues, muntants d’escales, cobertes i 

forjats estan composts per productes d'acer laminat en calent, perfils buits i conformats 

en fred o calent, i cargols ordinaris, calibrats i d'alta resistència, així com rosques i 

volanderes. 

La construcció d'estructures d'acer està regulada pel Document Bàsic DB-AE 

Materials 

S'usaran acers A37b i A42b i en casos especials podran usar-se acers A42c i A52c 

d'alta soldabilitat, A42d i A52d d'insensibilitat a trencament fràgil, i acers A52b d'alta 

resistència. El fabricant garanteix el compliment de les característiques mecàniques i la 

composició química, que s'especifiquen en les taules 2.1.2 i 2.1.3 EA-95. Tots els 

productes duran marcades les sigles de la fàbrica. 
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Aniran acompanyats del certificat de conformitat amb el marcat CE segons la norma 

harmonitzada UNE-EN 10025, declarant expressament la resistència a tracció, límit 

elàstic, resistència a flexió per xoc, soldabilitat, allargament i toleràncies dimensionals. 

Perfils buits d'acer: (Art. 2.2 NBE EA-95) 

Es faran amb acer A42b no aleat. El fabricant garanteix el compliment de les 

característiques mecàniques i la composició química, que s'especifiquen en les taules 

2.2.2.B i 2.2.3 EA-95. Tots els perfils duran marcades les sigles de la    fàbrica i la de 

l'acer.  

Perfils i plaques conformats d'acer: (Art. 2.3 NBE EA-95) 

Es faran d'acer A37b, no aleat, o de majors prestacions. El fabricant garanteix el 

compliment de les característiques mecàniques i la composició química, que 

s'especifiquen en les taules 2.3.2 i 2.3.3 EA-95. Tots els perfils i xapes duran marcades 

les sigles de la fàbrica i la de l'acer. 

Cargols: (Art. 2.5 NBE EA- 95) 

Es distingeix entre cargols ordinaris (A37 i A42), calibrats (A37, A42 i A52), i d'alta 

resistència. El fabricant garanteix que els cargols, rosques o volanderes que subministri 

compleixen les condicions dimensionals i les característiques dels acers especificats en 

la norma. Les peces se subministraran lleugerament greixades, en envasos adequats, 

suficientment protegides perquè no siguin danyades pels cops d'un transport ordinari. 

Cada envàs contindrà solament cargols, o rosques, o volanderes, d'un mateix tipus, 

longitud i qualitat, i durà una etiqueta indicant la marca del fabricant, designació del 

cargol, rosca o volandera, tipus d'acer i nombre de peces que conté. 

Posada en obra 

En les unions cargolades els forats es perforaran segons Arts. 5.3.6 i 5.1.2 EA- 95 

Per a la col·locació de cargols, els seients dels caps i les rosques estaran perfectament 

plans i nets, en el cas de cargols d'alta resistència la superfície estarà sense pintar. La 

part roscada de l'espiga sobresortirà de la rosca almenys en un fil. Si no es col·loca 

volandera, la part roscada de l'espiga penetrarà en la unió almenys en un fil. En cargols 

calibrats i d'alta resistència és obligatòria la col·locació de volandera sota el cap i sota la 

rosca. Els cargols d'una unió han d'estrènyer-se al 80% del moment torçor final, 

començant pels situats en el centre i acabar d'estrènyer-se en una segona volta. 
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Els procediments de soldadura autoritzats són la soldadura elèctrica manual, per arc 

descobert amb elèctrode fusible revestit, soldadura elèctrica semiautomàtica o 

automàtica per arc en atmosfera gasosa amb filferro-elèctrode fusible, soldadura 

elèctrica automàtica per arc submergit amb filferro-elèctrode fusible nu i soldadura 

elèctrica per resistència. 

Abans de la soldadura es netejaran les vores de la unió, eliminant tota la pellofa, rovell, 

brutícia, grassa i pintura, quedant la superfície seca. Els cordons es col·locaran sense 

provocar mossegades. Després d'executar cada cordó i abans de dipositar el següent, 

es netejarà la seva superfície eliminant l'escòria. La superfície de la soldadura serà 

regular i el més llisa possible. Es prohibeix tot refredament anormal o excessivament 

ràpid de les soldadures per al que es prendran les precaucions precises per a protegir-

les del vent, pluja i del fred, suspenent els treballs quan la temperatura ambient arribi a 

els 0º C 

Les manipulacions necessàries per a la càrrega, descàrrega, transport, 

emmagatzematge a peu d'obra i muntatge es realitzaran amb la cura suficient per a no 

provocar sol·licitacions excessives en cap element de l'estructura i per a no danyar ni 

les peces ni la pintura. Es corregirà, abans de conducta al muntatge, qualsevol corda o 

torcedura. Si el defecte no pot ser corregit o es presumeix que després de corregit pot 

afectar a la resistència o estabilitat de l'estructura, la peça en qüestió es rebutjarà. 

Els elements duran pintures de protecció. Si les característiques d'aquestes no vénen 

definides en projecte, se seguiran les prescripcions del capítol 5.6 EA-95. Les 

superfícies que hagin de pintar-se estaran totalment netes i seques. No es pintaran els 

cargols galvanitzats o amb altra protecció antiòxid. 

Control i criteris d'acceptació i rebuig 

Els perfils i xapes d'acer laminat s'ajustaran a les condicions tècniques de 

subministrament de les normes UNE 36 007 i NBE EA-95, no presentant defectes que 

perjudiquin la seva utilització. Els perfils buits d'acer conformats en fred ajustaran les 

condicions tècniques de subministrament a les normes UNE EN 10021 I NBE EA- 95 i 

els conformats en calent a la UNE EN 10210- 1. Els perfils i plaques conformats 

ajustaran les condicions tècniques de subministrament a les normes UNE 36 007 i NBE 

EA- 95 

No s'admetran perfils buits subministrats amb soldadura transversal. 
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En la recepció de cargols, rosques i volanderes es comprovarà que tenen les 

superfícies llises i no presenten fissures, rebaves o altres defectes que perjudiquin la 

seva ocupació, i que els fils de la rosca de cargols i rosques no tenen defecte de 

material ni petjades d'eina. 

Tots els perfils aniran marcats correctament i duran la marca AENOR, així com els 

cordons i cables. 

Es faran controls durant l'execució, que haurà de complir les condicions especificades 

en la EA-95. Es faran proves de servei de l'estructura, consistents en una posada en 

càrrega de forjats i bigues. 

Les toleràncies màximes admissibles seran: 

Separació entre cares de nusos: +-0,5 mm 

Execució de les unions: 90% del parell requerit en un cargols per nus. 

Alineació: 1/200 de la recta teòrica total. 

Aplanetat de les cares: B/300 amb el plànol teòric. 

Excentricitat entre placa i suport: 5 mm. 

Situació del suport: variacions en replanteig de  +-3 mm. en distàncies a eixos de fins a 

3 m., +-4 mm. fins a 6 m., +-5 mm. fins a 10 m. i a  +-6 mm. fins a 15 m. 

Situació de placa d'ancoratge centrada en la fonamentació: +-1 mm. en cota de nivell 

superior, variació en replanteig de  +-3 mm. en distàncies a eixos de fins a 3 m., +-4 

mm. fins a 6 m. i +-6 mm. fins a 15 m. 

Altura entre plantes en muntants d’escala: 0,2 %. 

Les toleràncies dimensionals màximes admissibles seran les indicades en la NBE: 

Perfils i xapes d'acer laminat: taula 2.1.6.3 

Perfils buits: taula 2.2.7 

Perfils i plaques conformats: taules 2.3.7.A i 2.3.7.B 
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Cargols, rosques i volanderes: taules 2.5.2.B; 2.5.3.I; 2.5.4.C; 2.5.5.I; 2.5.7.D; 2.5.8.B; 

2.5.9.D; 2.5.9.I; 2.5.9.F. 

Elements realitzats en taller: Art. 5.5.4 

Conjunts muntats en obra:5.5.5 

Unions: 5.5.6 

Criteris de mesurament i valoració 

En cas que en el pressupost del projecte o el contracte d'obra no s'especifiquin altres 

criteris, s'adoptaran les següents pautes de mesurament i valoració: 

Elements estructurals s'amidaran segons el pes nominal. Les planxes en superfície 

teòrica descomptant buits majors de 1 m2 

Condicions de conservació i manteniment 

S'exposen a continuació les condicions bàsiques i generals de conservació i 

manteniment. En el preceptiu "Llibre de l'Edifici", a redactar després de la finalització de 

l'obra, s'inclourà major detall de les mateixes. 

No han de modificar-se ni sobrecarregar-se els elements estructurals respecte a la seva 

definició en projecte sense previ avís a tècnic especialista. 

Cada any es comprovarà l'aparició de fissures, esquerdes, fletxes en bigues i forjats, 

vinclament en pilars, humitats o degradació de l'acer informant a un tècnic si escau. 

Elements estructurals vistos a l'exterior es repintaran cada 5 anys i cada 10 anys si es 

troba a la vista en ambient interior. En funció de la contaminació, l'ambient i la brutícia a 

la qual es vegin exposats aquests elements, s'haurà de realitzar amb major o menor 

freqüència. Cada 10 anys revisió per tècnic especialista. 
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C.3.3.3. Estructura de fàbrica: Fàbrica de blocs de  formigó 

Descripció 

Murs resistents i d’arriostrament formats per blocs de formigó buits o massissos, units 

amb morter de ciment i/o calç. 

Materials 

Blocs de formigó: 

Es facilitarà a la direcció facultativa certificat de conformitat amb el marcat CE segons la 

norma harmonitzada UNE-EN 771-3, declarant expressament la resistència a 

compressió, conductivitat tèrmica, durabilitat a cicles gelo-desglaç, absorció d'aigua,    

aïllament acústic, expansió per humitat, permeabilitat al vapor i adherència. Si són 

caravista no presentaran defectes superficials en coloració, teixidura o desconches. 

Morter: 

L’aglomerant empleat podrà ser ciment o mixt amb calç. Els ciments, calç, sorres, 

aigües i additius empleats compliran les condicions especificades en el capítol III de la 

NBE FL-90 

Els ciments compliran les especificacions amatents en el RC-03 i normes 

harmonitzades UNE EN 197-1 i les calç segons normes UNE EN 459-1. Ambdós 

aglomerants se subministraran acompanyats d'un albarà amb les dades exigides en els 

seus Plecs de Recepció i acompanyats del certificat de conformitat amb el marcat CE. 

Poden emprar-se sorres naturals procedents de rius, mina i platja, o de machaqueo, o 

bé barreja d'elles. El subministrador haurà de garantir documentalment el compliment 

del marcat CE, per a això cada càrrega anirà acompanyada per fulla de 

subministrament que estarà en tot moment a la disposició de la Direcció d'Obra, en la 

qual figurin la declaració de conformitat del producte segons aquest marcat. Els àrids 

haurien de complir les condicions físic-químiques, físic-mecàniques, de granulometria i 

forma indicades en la norma harmonitzada UNE-EN 13139 

S'admeten totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. En cas de dubte, 

l'aigua complirà les condicions d'acidesa, pH, contingut de substàncies dissoltes, 

sulfats, clorurs, olis, grasses i d’hidrats de carboni determinats en normes UNE 

descrites en la EHE. 
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En cas d'emprar additius el fabricant subministrarà l'additiu correctament etiquetat i 

disposarà de marcat CE aportant la fitxa de declaració de conformitat a dita marcada i 

certificat de control de producció en fàbrica. La Direcció facultativa haurà d'autoritzar la 

seva utilització i en la seva incorporació a la barreja se seguirà estrictament el disposat 

pel fabricant. 

Les barreges preparades, envasades o a orri duran el nom del fabricant, la quantitat 

d'aigua a afegir per a obtenir les resistències desitjades i disposaran de garantia 

documental del compliment del marcat CE i haurien de complir les condicions indicades 

en la norma harmonitzada UNE-EN 998-2 

Formigó armat: 

S'utilitza com reforç i en punts singulars com llindes, cantons, unions... Haurà de 

complir amb les característiques amatents en aquest plec i en la normativa vigent per al 

formigó armat. 

Posada en obra 

Els blocs es col·locaran a soga, secs, humitejant únicament la superfície en contacte 

amb el morter. La primera filada de cada planta es rebrà sobre capa de morter de 1 cm 

d'espessor. Les filades intermèdies es col·locaran amb les seves juntes verticals 

alternades, estenent el morter sobre la superfície massissa del seient del bloc. Les 

juntes horitzontals quedaran sempre enrasades. L'espessor màxim de les juntes de 

morter serà de 15 mm. No quedarà morter en l'interior dels blocs ni en la càmera si 

l'hagués. No s'usaran peces menors de mig bloc. 

L'última filada estarà composta per blocs de coronació, amb el fons sec en la seva part 

superior. 

S'utilitzaran ploms i cordells per a aconseguir verticalitat i horitzontalitat en nafres i 

tendels respectivament. 

En cantons, trobades i creus de murs de bloc buit, es vessarà formigó per tongades 

d'altura no superior a 100 cm., al mateix temps que s'aixequen els murs, cuidant omplir 

tot el buit entre l'encofrat i els blocs. Si en lloc de formigó, s'utilitzen elements metàl·lics 

com ancoratge, haurien d'estar protegits contra la corrosió. 

L'armadura horitzontal d'ancoratge es col·locarà alternativament en cada filada, sobre 

l'un i l'altre mur. 
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La longitud de lliurament de les peces llinda serà igual a l'altura de la peça. El guarit del 

formigó de la llinda es realitzarà per reg durant un mínim de 7 dies. 

Sense autorització expressa de l'adreça d'obra es prohibeix, en murs de càrrega, 

l'execució de fregues no assenyalades en els plànols. 

Se suspendrà l'execució de la fàbrica en temps plujós o de gelades. Els murs, una 

vegada executats haurien de protegir-se de la pluja, gelades, vent, calor excessiva, 

cops, etc., i no es carregarà fins que hagi adquirit resistència suficient. 

Control i criteris d'acceptació i rebuig 

Si els blocs de formigó tenen segell de qualitat, bastarà amb identificar-los i comprovar-

los, d'una altra manera se'ls faran assajos segons la RB-90, de dimensions, forma, 

secció, índex massís, absorció, succió, pes, densitat, resistència i aïllament. 

S'identificaran el tipus i classe de calç i si no disposen de distintiu de qualitat reconegut 

es faran assajos químics de finura de mòlt, enduriment i estabilitat de volum. 

Si el ciment disposa de distintiu de qualitat reconegut oficialment segons RC-03 es 

comprovarà la identificació, classe, tipus, categoria i distintius, d'una altra manera es 

faran assajos de resistència a compressió, temps d'enduriment, expansió, pèrdua al 

foc, residu insoluble, triòxid de sofre, clorurs, sulfurs, òxid d'alumini i putzolanitat, 

segons EHE i RC-03 

En aigües no potables sense experiències prèvies es realitzaran assajos d'exponent 

d'hidrogen pH, substàncies dissoltes, sulfats, ió Clor Cl-, hidrats de carboni i 

substàncies orgàniques solubles en èter, segons EHE. 

Es comprovaran la identificació, tipus, grandària i distintius de les sorres. Es faran 

assajos de matèria orgànica, granulometria i fins que passen pel tamís 0,08 segons 

EHE. 

Dels morters preparats en obra es comprovarà el tipus, dosatge i es realitzaran assajos 

de resistència a compressió i consistència amb Con de Abrams. 

Dels morters envasats o a orri es comprovarà el marcat CE, el tipus i distintius de 

qualitat, i es realitzaran assajos de resistència a compressió i consistència amb Con de 

Abrams. 
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Es farà un control cada 10 murs, 20 buits o 10 enllaços i no menys d'un per planta, del 

tipus d'acer, diàmetre, longitud, col·locació i recobriment. Es farà control del rebut i 

col·locació de blocs, desplomi i aplanetat del mur, de replanteig i per cada buit es farà 

un de massissat de brancals i suport de llinda. Per cada planta i per cada 50 enllaços, 

es farà una presa de 6 provetes per a comprovar la resistència característica del 

formigó. Es farà inspecció visual de discontinuïtats, dimensions de la fàbrica, aparell, 

adherència entre els blocs i el morter, trobada amb altres elements estructurals o 

complementaris i enllaços. 

Les toleràncies màximes admissibles seran: 

Replanteig: +-10 mm o +-20 entre eixos parcials o extrems, respectivament. 

Faltes de morters: 30 mm o 10 si va revestit o no, respectivament. 

Desplomi: 10 mm per planta, o 30 mm en tota la seva altura. 

Horitzontalitat: 2mm per m. 

Aplanetat: 10 mm per 2 m. 

Resistència característica del formigó: 90% de l'especificada. 

Toleràncies de les peces ceràmiques segons l'expressat en la UNE-EN 771-3 

Criteris de mesurament i valoració 

En cas que en el pressupost del projecte o el contracte d'obra no s'especifiquin altres 

criteris, s'adoptaran les següents pautes de mesurament i valoració: 

S'amidarà la superfície executada deduint buits. 

Condicions de conservació i manteniment 

S'exposen a continuació les condicions bàsiques i generals de conservació i 

manteniment. En el preceptiu "Llibre de l'Edifici", a redactar després de la finalització de 

l'obra, s'inclourà major detall de les mateixes. 

Modificació, sobrecàrrega, obertura de buits o fregues es realitzarà consultant a tècnic 

especialista. 
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Cada any es comprovarà l'aparició de deformacions dels murs, desploms, 

abombaments, desplaçaments, fissures, portes i finestres que no tanquen bé o aparició 

d’eflorescències en aquest cas s'ha de posar en coneixement d'un tècnic especialista. 

Cada 5 anys es revisaran les juntes de dilatació, renovant-les cas que fos necessari. 

Cada 10 anys revisió per tècnic especialista. 

C.3.4. Fusteria exterior: Acer 

Descripció 

Tancaments de buits de façana, amb portes i finestres realitzades amb fusteria de 

perfils d'acer laminat en calent o conformats en fred. 

Poden estar constituïdes per diverses fulles i ser fixes, abatibles de diferents maneres o 

corredisses. 

Materials 

Premarcs o cèrcols: 

Poden estar realitzats amb perfils d'acer galvanitzat o de fusta. 

Perfils d'acer: 

Seran d'acer laminat en calent o conformat en fred (espessor mínim de 0,88 mm), 

protegits contra la corrosió. Seran rectilinis, sense alabeos ni rebaves. 

Accessoris de muntatge: 

Esquadres, elements de fixació, burletes de goma, raspalls, ferralles i juntes 

perimetrals. Tots ells seran de material protegit contra l'oxidació. 

Posada en obra 

Es caracteritzaran en funció de la Normativa Europea EN 12207 pel que fa a la 

permeabilitat a l'aire, l'EN 12208 respecte a l’estanquitat a l'aigua i l'EN 12210 en 

resistència al vent.  

Les unions entre perfils se soldaran en tot el perímetre de contacte. 
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Els cèrcols es fixaran a la fàbrica mitjançant patilles d'acer galvanitzat, de 100 mm. de 

longitud i separades 250 mm. dels extrems i entre si de 550 mm. com a màxim. Tindrà 

com a mínim dues patilles per travesser o travesser. El perfil horitzontal del cèrcol, durà 

1 trepant de 30 mm² de secció en el centre i 2 a 100 mm dels extrems, per a desguàs 

de les aigües infiltrades. La fulla anirà unida al cèrcol mitjançant pernis o frontisses, 

d'acer inoxidable o galvanització, col·locats per soldadura al perfil i a 150 mm. dels 

extrems. En fusteries de fulles abatibles, el perfil superior del cèrcol durà 3 trepants de 

diàmetre 6 mm., uniformement repartits, i en finestra fixa, a més, el perfil horitzontal 

inferior durà 1 trepant d'igual dimensió en el centre. Entre la fulla i el cèrcol existirà una 

càmera d'expansió, amb folgança de tancament no major de 2 mm. 

La fusteria abatible durà un mecanisme de tancament i maniobra de funcionament suau 

i continu. Podrà muntar-se i desmuntar-se fàcilment per a les seves reparacions. La 

fusteria abatible d'eix horitzontal durà a més un braç retenidor articulat, que a l'obrir-se 

la fulla la mantingui en posició, formant un angle de 45º amb el cèrcol. Els plànols 

formats per la fulla i el cèrcol seran paral·lels en posició de tancat. 

En fusteria corredissa, les fulles aniran muntades sobre patins o corrioles d'acer 

inoxidable o material sintètic i proveïdes en la part superior de distanciadores, evitant les 

vibracions produïdes pel vent. Els carrils permetran el desplaçament de les fulles de 

forma suau. Els mecanismes de tancament i maniobra podran muntar-se i desmuntar-

se per a les seves reparacions. 

Per a assegurar l’estanquitat del tancament, les juntes al voltant del cèrcol o de la fulla, 

haurien de ser contínues i estar aixafades constant i uniformement. El segellat es 

realitzarà sobre superfícies netes i seques emprant materials de segellat compatibles 

amb la fusteria i l'obra de fàbrica. 

La fusteria vindrà protegida amb imprimació anticorrosiva mínima de 15 micres 

d'espessor i la protecció galvanitzada no presentarà discontinuïtats ni presentarà 

soldadures o trobades sense recobriment. 

Control i criteris d'acceptació i rebuig 

Els perfils tindran distintius INCE. Si la direcció facultativa ho estima oportú es faran 

assajos de materials segons normes UNE de límit elàstic, resistència i allargament de 

trencament, doblegat simple, resiliència Charpy, duresa Brinell, anàlisis químiques, 

aspecte, mesures, toleràncies, adherència, espessor mig, massa i uniformitat de 

recobriment, permeabilitat a l'aire, estanquitat a l'aigua i resistència al vent. 
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Es faran controls de fusteria d'aplomat, enrasat i rebut de la fusteria, i fixació a la 

peanya i a la caixa de persiana. Cada 20 unitats de fusteria es farà una prova de servei 

d'estanqueïtat a l'aigua, i en totes les unitats es comprovarà el funcionament del 

mecanisme d'obertura i tancament. 

Les toleràncies màximes admissibles seran: 

Desplomi del cèrcol: 2 mm. per m. 

Enrasat: 2 mm. 

Altura i amplària: +-0.5 mm. 

Espessor i desviacions de esquadrat: +-0,1 mm. 

Alabeo i curvatura: +-0,5 mm. 

Diferència de longitud entre diagonals en cèrcols o precèrcols: 5 mm. si són majors de 3 

m. i 3 mm. si són de 2 m. o menys. 

Criteris de mesurament i valoració 

En cas que en el pressupost del projecte o el contracte d'obra no s'especifiquin altres 

criteris, s'adoptaran les següents pautes de mesurament i valoració: 

S'amidarà la superfície per les cares exteriors del marc. 

Condicions de conservació i manteniment 

S'exposen a continuació les condicions bàsiques i generals de conservació i 

manteniment. En el preceptiu "Llibre de l'Edifici", a redactar després de la finalització de 

l'obra, s'inclourà major detall de les mateixes. 

Evitar el contacte permanent de la fusteria amb altres metalls. 

En fusteries pintades es comprovarà el seu estat cada 3 anys renovant acabat si fos 

necessari. 

Cada 6 mesos es netejarà la fusteria amb sabó neutre amb aigua, aclarint i assecant 

amb posterioritat, es greixarà la ferramenta que ho necessiti i es comprovarà el seu 

estat general. 
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C.3.5. Instal·lacions 

C.3.5.1. Sanejament 

Descripció 

Instal·lacions destinades a l'evacuació d'aigües pluvials i fecals fins a l'escomesa, fossa 

sèptica o sistema de depuració, podent fer-se mitjançant sistema unitari o separatiu. 

Materials 

Arquetes. 

Col·lectors de formigó, plàstic, i en algunes ocasions de gres, etc. 

Desguassos i derivacions fins a baixant de plàstic i plom. 

Pots sifònics 

Baixants de fosa, fibrociment, plàstic, gres o coure. 

Altres elements: en algunes ocasions poden dur també columna de ventilació, 

separador de greixos i fangs o hidrocarburs, pous de registre, bombes d'elevació, 

sondes de nivell, etc. 

Posada en obra 

La instal·lació haurà de complir les Normes Tecnològiques, Normes Bàsiques per a les 

instal·lacions interiors de subministrament d'aigua de 1.975, UNE corresponents, 

Normes de l'empresa subministradora del servei i Ordenances Municipals. 

Els col·lectors podran anar enterrats o suspesos. Si van enterrats els trams seran rectes 

i el pendent uniforme amb arquetes cada 20 m. en trams rectes, en la trobada entre 

baixant i col·lector i en canvis d'adreça i secció. Abans de la connexió al clavegueram es 

col·locarà una arqueta general sifònica enregistrable. Les arquetes i col·lectors seran 

enregistrables, amb pendents mínims de 1,5 %. Les arquetes donaran suport sobre 

llosa de formigó i les seves parets estaran perfectament esquerdejades i brunyides o 

seran de formigó i les trobades entre parets es faran en forma de mitja canya. 
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En col·lectors suspesos es col·locaran maniguets de dilatació i en cada trobada o cada 

25 m. es col·locarà un tap de registre. Es col·locaran maniguets passamurs per a 

travessar forjats o murs, evitant que quedin unions de canonades en el seu interior. Els 

canvis d'adreça es faran amb colzes de 45º i es col·locaran abraçadores cada 1,5 m. 

La unió entre desguassos i baixants es farà amb la màxima inclinació possible, mai 

menor de 45º. 

Les baixants sobrepassaran l'element més alt de l'edifici i quedaran distanciades 4 m. 

de buits i finestres. En cas d'instal·lar ventilacions secundàries es cuidarà que no puguin 

ser obstruïdes per brutícia o ocells. 

Els aparells sanitaris duran sifons individuals, units a baixant o a la sortida de pot 

sifònic, de diàmetre igual al dels conductes i enregistrable. L'altura mínima del 

tancament hidràulic d'un aparell sanitari serà de 25 mm. 

Si els col·lectors són de plàstic, la unió es farà per endoll, o introduint un tub 15 cm en 

l'altre, i en ambdós casos se segellarà la unió amb silicona. La xarxa horitzontal i les 

arquetes seran completament hermètiques. 

Les fosses sèptiques i els pous prefabricats contaran amb marcat CE segons norma 

harmonitzada UNE-EN 12566 i donaran suport sobre bases de sorra. Abans de posar 

en funcionament la fossa, s'omplirà d'aigua per a comprovar possibles assentaments 

del terreny. 

Control i criteris d'acceptació i rebuig 

S'identificaran els tubs, es comprovaran els tipus, diàmetres i marcats. Els tubs de PVC, 

duran distintiu ANAIP i si ho disposa l'Adreça d'Obra es faran assajos segons normes 

UNE d'identificació, aspecte, mesures i toleràncies. Els tubs de formigó, a igual que els 

pous de formigó disposaran de marcat CE. 

Es comprovarà la correcta situació i posició d'elements, les seves formes i dimensions, 

la qualitat dels materials, el pendent, la verticalitat, les unions, les rematades de 

ventilació, les connexions, l'enrasament superior de fosses sèptiques i pous de 

decantació amb paviment, la lliure dilatació dels elements respecte a l'estructura de 

l'edifici, i en general una correcta execució de la instal·lació d'acord amb les indicacions 

del projecte. 
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Es faran proves de servei comprovant l’estanquitat de conduccions, baixants i 

desguassos, així com de fosses sèptiques i pous de decantació. Als desguassos i 

baixants també se'ls faran proves de funcionament. 

Criteris de mesurament i valoració 

En cas que en el pressupost del projecte o el contracte d'obra no s'especifiquin altres 

criteris, s'adoptaran les següents pautes de mesurament i valoració: 

S'amidarà la unitat o longitud acabada i provada. 

Condicions de conservació i manteniment 

S'exposen a continuació les condicions bàsiques i generals de conservació i 

manteniment. En el preceptiu "Llibre de l'Edifici", a redactar després de la finalització de 

l'obra, s'inclourà major detall de les mateixes. 

No es pot modificar o canviar l'ús de la instal·lació sense prèvia consulta d'un tècnic 

especialista. 

Els albellons, pots sifònics i sifons individuals haurien de romandre sempre amb aigua, 

perquè no es produeixin olors dolents. 

2 vegades a l'any es netejaran i revisaran: albellons, pots sifònics i conductes de 

ventilació de la instal·lació. Revisió general de la instal·lació cada 10 anys. 

C.3.5.2. Electricitat 

Descripció 

Formada per la xarxa de captació i distribució d'electricitat en baixa tensió que 

transcorre des de l'escomesa fins als punts d'utilització i de posada a terra que 

connecta la instal·lació a elèctrodes enterrats en la terra per a reconduir fugides de 

corrent. 

Materials 

• Escomesa. 
• Línia repartidora. 
• Comptadors. 
• Derivació individual. 
• Quadre general de protecció i distribució: Interruptors diferencials i magnetotèrmics. 



Pág. 92  Annexes 

 

• Interruptor control de potència. 
• Instal·lació interior. 
• Mecanismes d'instal·lació. 
• Elèctrode de metalls estables enfront de la humitat i l'acció química del terreny. 
• Línies enllaç amb terra. Habitualment un conductor sense coberta. 
• Arqueta de posada a terra. 
• Preses de corrent. 

Posada en obra 

Compliran el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió del 2 d'agost de 2002 i les 

seves Instruccions Tècniques Complementàries, les Normes pròpies de la companyia 

subministradora i les normes UNE corresponents. 

Les arquetes es col·locaran a distàncies màximes de 50 m. i en canvis d'adreça en 

circuits, canvis de secció de conductors, derivacions, creus de calçada i escomeses a 

punts de llum. 

La caixa general de protecció estarà homologada. S'instal·larà prop de la xarxa de 

distribució general i quedarà encastada en el parament a un mínim de 30 cm. del sòl i 

segons les disposicions de l'empresa subministradora i el més allunyada possible 

d'instal·lacions d'aigua, gas, telèfon, etc. Les portes estaran protegides contra la 

corrosió i no podran introduir-se materials estranys a través d'elles. 

La línia repartidora anirà per zones comunes i en l'interior de tubs aïllants. 

El recinte de comptadors estarà revestit de materials no inflamables, no ho travessaran 

altres instal·lacions, estarà il·luminat, ventilat de forma natural i disposarà d'albelló. 

Les derivacions individuals discorreran per parts comunes de l'edifici per tubs enterrats, 

encastats o adossats, sempre protegides amb tubs aïllants, contant amb un registre per 

planta. Si les tapes de registre són de material combustible, es revestiran interiorment 

amb un material no combustible i en la part inferior dels registres es col·locarà una 

placa tallafoc. Les derivacions d'una mateixa canaladura es col·locaran a distàncies a 

eix de 5 cm. com a mínim. 

Els quadres generals de distribució s'encastaran o fixaran, el mateix que els interruptors 

de potència. Aquests últims es col·locaran prop de l'entrada de l'habitatge a una altura 

compresa entre 1,5 i 2 m. 
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Els tubs de la instal·lació interior aniran per fregues amb registres a distàncies màximes 

de 15 m. Les fregues verticals se separaran almenys 20 cm. de cèrcols, la seva 

profunditat serà de 4 cm. i la seva amplària màxima el doble de la profunditat. Si hi ha 

fregues paral·leles als dos costats del mur, estaran separades 50 cm. Es cobriran amb 

morter o guix. Els conductors s'uniran en les caixes de derivació, que se separaran 20 

cm. del sostre, les seves tapes estaran adossades al parament i els tubs aïllants 

s'introduiran almenys 0,5 cm. en elles. 

Per a la posada a terra es col·locarà un cable al voltant de l'edifici al que es connectaran 

els elèctrodes situats en arquetes enregistrables. Les unions entre elèctrodes es faran 

mitjançant soldadura autògena. Les piques es clavaran per trams amidant la resistència 

a terra. En comptes de piques es pot col·locar una placa vertical, que sobresurti 50 cm 

del terreny coberta amb terra argilenca. 

Control i criteris d'acceptació i rebuig 

Duran la marca AENOR tots els conductors, mecanismes, aparells, cables i accessoris. 

Els comptadors disposaran de distintiu MICT. Els instal·ladors seran professionals 

qualificats amb la corresponent autorització. 

Es comprovarà la situació dels elements que componen la instal·lació, que el traçat 

sigui l'indicat al projecte, dimensions, distàncies a altres elements, accessibilitat, 

funcionabilitat, i qualitat dels elements i de la instal·lació. 

Finalment es faran proves de servei comprovant la sensibilitat d'interruptors diferencials 

i el seu temps de tir, resistència a l'aïllament de la instal·lació, la tensió de defecte, la 

posada a terra, la continuïtat de circuits, que els punts de llum emeten la il·luminació 

indicada, funcionament de motors i grups generadors. La tensió de contacte serà menor 

de 24 V o 50 V, segons siguin locals humits o secs i la resistència serà menor que 10 

ohms. 

Les toleràncies màximes admissibles seran: 

Dimensions de caixa general de protecció: +-1 % 

Enrasament de tapes amb el paviment: +-0,5 cm. 

Acabats del quadre general de protecció: +- 2 mm 

Profunditat del cable conductor de la xarxa de terra: -10 cm. 
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Criteris de mesurament i valoració 

En cas que en el pressupost del projecte o el contracte d'obra no s'especifiquin altres 

criteris, s'adoptaran les següents pautes de mesurament i valoració: 

S'amidarà la unitat o longitud acabada i provada. 

Condicions de conservació i manteniment 

S'exposen a continuació les condicions bàsiques i generals de conservació i 

manteniment. En el preceptiu "Llibre de l'Edifici", a redactar després de la finalització de 

l'obra, s'inclourà major detall de les mateixes. 

Prohibit connectar aparells amb potències superiors a les previstes per a la instal·lació, 

o diversos aparells la potència dels quals sigui superior. 

Qualsevol anomalia es posarà en coneixement d'instal·lador electricista autoritzat. 

Es comprovarà el bon funcionament dels interruptors diferencials mensualment. 

Revisió anual del funcionament de tots els interruptors del quadre general de distribució. 

C.3.5.3. Ventilació 

Descripció 

Instal·lacions destinades a la renovació de l'aire a l'interior dels edificis. 

Materials 

Conductes i accessoris de xapa metàl·lica de coure o acer, de fibra de vidre, etc. Els 

conductes seran llisos, no presentaran imperfeccions interiors ni exteriors, rugositats ni 

rebaves, estaran nets, no desprendran fibres ni gasos tòxics, no permetran la formació 

d’espores ni bacteris, seran estancs a l'aire i al vapor d'aigua, no propagaran el foc i 

resistiran els esforços als quals es vegin sotmesos. 

Elements de consum: Format per ventiloconvectors, inductores, reixetes, difusores... 

Altres elements: Com filtres, ventiladors... 
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Posada en obra 

La situació, recorregut i característiques de la instal·lació seran les indicades en 

projecte. Es procurarà que els recorreguts siguin el més curts possible. 

La secció mínima dels conductes serà la de la boca a la qual estigui fixat. L'aigua que 

pugui condensar-se en el seu interior anirà a la xarxa d'evacuació. Les fixacions seran 

sòlides de manera que no es produeixin vibracions i no transmetin tensions als 

conductes. No vibrarà cap element de la instal·lació, especial cura es prestarà a la 

maquinària susceptible de provocar sorolls o vibracions molestes, quedant aïllats els 

locals que les alberguin i dessolidaritzats amb elements rígids o estructurals de l'edifici. 

Els suports de fixació per a conductes estaran protegits contra l'oxidació. Les unions 

entre conductes de xapa galvanitzada es faran engatillades, amb tires transversals 

entre conductes i els equips seran de material flexible i impermeables.  

Els difusors i reixetes seran d'alumini i duran comportes de regulació de cabal.  

Una vegada acabada la instal·lació es faran totes les connexions, es col·locaran els 

elements de regulació, control i accessoris, es netejarà el seu interior i es comprovarà 

l’estanquitat abans d'introduir el refrigerant. 

Control i criteris d'acceptació i rebuig 

Els materials i components tindran les característiques definides en la documentació del 

fabricant, en la normativa corresponent, en projecte i per la direcció facultativa. Duran 

una placa en la qual s'indiqui el nom del fabricant, el model, nombre de sèrie, 

característiques i càrrega de refrigerant. 

Es faran controls de la posada en obra quant a la situació d'elements, dimensions, 

fixacions, unions, i qualitat dels elements i de la instal·lació. 

Una vegada acabada la instal·lació es faran proves de servei: prova hidrostàtica de 

canonades, de xarxes de conductes, de lliure dilatació, d'eficiència tèrmica i de 

funcionament, segons els ITE 06.4.1, 06.4.2, 06.4.3, i 06.4.5 del RITE. 

Criteris de mesurament i valoració 

En cas que en el pressupost del projecte o al contracte d'obra no s'especifiquin altres 

criteris, s'adoptaran les següents pautes de mesurament i valoració: 
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S'amidarà la unitat o longitud acabada i provada. 

Condicions de conservació i manteniment 

S'exposen a continuació les condicions bàsiques i generals de conservació i 

manteniment. En el preceptiu "Llibre de l'Edifici", a redactar després de la finalització de 

l'obra, s'inclourà major detall de les mateixes. 

Qualsevol modificació de la instal·lació es realitzarà per tècnic especialista. 

Les tasques de manteniment seran realitzades per personal qualificat  

C.3.5.4. Protecció contra incendis 

Descripció 

Instal·lacions per a detectar incendis, donar el senyal d'alarma i extingir-los, amb la 

finalitat d'evitar que es produeixin, o en cas que s'iniciïn, protegir a persones i materials. 

Materials 

• Extintors portàtils. 
• Boques d'incendi equipades. 
• Detecció i alarma. 

Posada en obra 

Estaran acabats, nets i anivellats els paraments als quals es vagin a fixar els elements 

de la instal·lació. La separació mínima entre canonades i entre aquestes i elements 

elèctrics serà de 30 cm. fixant-se les canalitzacions als paraments si són encastades 

emplenant les fregues amb morter o guix, i mitjançant tacs o cargols si van per la 

superfície. 

Si han de travessar l'estructura, ho faran mitjançant passamurs. Les connexions entre 

tubs seran roscades i estanques, i es pintaran amb mini. Si es fa reducció de diàmetre, 

es farà excèntrica. 

La distància mínima entre detectors i paraments verticals serà de 0,5 m, i la màxima no 

superarà la meitat del costat del quadrat que formen els detectors col·locats. 

Els polsadors manuals d'alarma quedaran col·locats en lloc visible i accessible. 



Projecte d’Execució “Aparcament Plaça Lluís Companys”  Pàg. 97 

 

Els blocs autònoms d'il·luminació d'emergència es col·locaran a una altura del sòl més 

gran de 2,10 m. 

Les BIE quedaran col·locades sobre un suport rígid, en lloc accessible, allunyades com 

a màxim 5 m. de portes de sortida, i el seu centre quedarà a una altura del sòl de 1,5 m. 

Els extintors portàtils es col·locaran en lloc visible (preferiblement sota llum 

d'emergència), accessible, prop de la sortida, i la part superior de l'extintor quedarà a 

una altura màxima de 1,70 m del sòl. 

Control i criteris d'acceptació i rebuig 

Tots els materials i elements de la instal·lació tindran marca AENOR a més del 

preceptiu marcat CE en aquells components que disposen de norma harmonitzada i 

han complert el termini d'entrada en vigor del marcat CE com BIEs, extintors o 

dispositius d'alarma i detecció. 

Es faran proves de servei a la instal·lació: se li faran proves d'estanqueïtat i resistència 

mecànica segons RD 1.972/1993 a les boques d'incendi equipades; es comprovarà 

l’estanquitat de conductes; es comprovarà el correcte funcionament de la instal·lació de 

detectors. 

La instal·lació serà realitzada per un instal·lador homologat que estendrà el 

corresponent certificat. 

Criteris de mesurament i valoració 

En cas que en el pressupost del projecte o el contracte d'obra no s'especifiquin altres 

criteris, s'adoptaran les següents pautes de mesurament i valoració: 

S'amidarà la unitat o longitud acabada i provada. 

Condicions de conservació i manteniment 

S'exposen a continuació les condicions bàsiques i generals de conservació i 

manteniment. En el preceptiu "Llibre de l'Edifici", a redactar després de la finalització de 

l'obra, s'inclourà major detall de les mateixes. 

La modificació, canvi d'ús, ampliació... es realitzarà per un tècnic especialista. 
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El manteniment de la instal·lació de protecció contra incendis, serà realitzada per un 

tècnic especialista. 

Anualment, es realitzarà una revisió general de les lluminàries per a detectar possibles 

deficiències i si precisen substitució de bateries, llums o altres elements. 

Anualment, el tècnic revisarà els extintors i cada 5 anys es realitzarà el timbrat. 

Anualment, el tècnic revisarà els BIEs i cada 5 anys es realitzarà una prova de 

resistència de la mànega sotmetent-la a pressions de prova de 15Kg/cm2 

Anualment, el tècnic especialista revisarà la xarxa de detecció i alarma. 

C.3.6. Revestiments 

C.3.6.1. Paraments: arrebossats i esquerdejats 

Descripció 

Revestiments continus, aplicats sobre paraments interiors o exteriors, de morter de 

ciment, calç, mixt ciment-calç o de resines sintètiques. 

Materials 

Morter: 

L’aglomerant empleat podrà ser ciment o mixt amb calç. 

Els ciments compliran les especificacions amatents en el RC-03 i normes 

harmonitzades UNE EN 197-1 i les calç segons normes UNE EN 459-1. Ambdós 

aglomerants se subministraran acompanyats d'un albarà amb les dades exigides en els 

seus Plecs de Recepció i acompanyats del certificat de conformitat amb el marcat CE. 

Poden emprar-se sorres naturals procedents de rius, mina i platja, o de machaqueo, o 

bé barreja d'elles. El subministrador haurà de garantir documentalment el compliment 

del marcat CE, per a això cada càrrega anirà acompanyada per fulla de 

subministrament que estarà en tot moment a la disposició de l'Adreça de l'Obra, en la 

qual figurin la declaració de conformitat del producte segons aquest marcat. Els àrids 

haurien de complir les condicions físic-químiques, físic-mecàniques, de granulometria i 

forma indicades en la norma harmonitzada UNE-EN 13139 
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S'admeten totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. En cas de dubte, 

l'aigua complirà les condicions d'acidesa, pH, contingut de substàncies dissoltes, 

sulfats, clorurs, olis, grasses i de hidrats de carboni determinats en normes UNE 

descrites en la EHE. 

En cas d'emprar additius el fabricant subministrarà l'additiu correctament etiquetat i 

disposarà de marcat CE aportant la fitxa de declaració de conformitat a dita marcada i 

certificat de control de producció en fàbrica tot això segons norma harmonitzada UNE-

EN 934-3. La Direcció facultativa haurà d'autoritzar la seva utilització i en la seva 

incorporació a la barreja se seguirà estrictament el disposat pel fabricant. 

Les barreges preparades, envasades o a orri duran el nom del fabricant, la quantitat 

d'aigua a afegir per a obtenir les resistències desitjades i disposaran de garantia 

documental del compliment del marcat CE i haurien de complir les condicions indicades 

en la norma harmonitzada UNE-EN 998-1 

Reforç: 

Consisteix en una malla que pot ser metàl·lica, de fibra de vidre o polièster. 

Posada en obra 

Prèviament a l'aplicació de l'esquerdejat la coberta estarà acabada o tindrà almenys 3 

plantes d'estructura per damunt, si es va a realitzar en l'interior, i funcionarà l'evacuació 

d'aigües si és exterior. 

La superfície sobre la qual es vagi a aplicar haurà fargat, estarà neta, rugosa i humida. 

Es pastarà exclusivament la quantitat de morter necessari i no es podrà afegir aigua 

després de la seva pastat. Si la superfície és d'acer, primer es cobrirà amb ceràmica o 

peces de ciment. No s'executarà amb temperatures inferiors a 0º C o superiors a 38º C, 

en temps de gelades, plujós, extremadament sec o calorós o quan la superfície estigui 

exposada al sol, o a vents secs i càlids.  

Si l'esquerdejat va reglejat, es col·locaran mestres de morter a distàncies màximes de 1 

m. en cada drap, en cantons, perímetre del sostre i buits aplicant entre elles el morter 

per capes fins a aconseguir l'espessor que serà d'un màxim de 2 cm. per capa. En les 

trobades de façana i sostre s'esquerdejarà el sostre en primer lloc. Si el suport presenta 

discontinuïtats o diferents materials es col·locarà tela de reforç, tibada i fixada, amb 

solapes mínims de 10 cm a cada costat. 
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Abans de l'enduriment de l'esquerdejat se li donarà un acabat rugós, remolinat o 

brunyit, depenent del revestiment que es vagi a aplicar sobre ell. 

Una vegada fargat l'esquerdejat es procedirà a l’arrebossat. Si és de morter de ciment 

s'aplicarà amb plana o projectat i tindrà un espessor mínim de 8 mm. Si és de morter de 

calç, s'aplicarà en dues capes amb remolinador, fins a aconseguir un espessor mínim 

de 10 mm. Si és de morter de resines, es dividirà la superfície en draps no superiors a 

10 m², es fixaran cintes adhesives on es prevegin talls que es desenganxaran una 

vegada endurit el morter, i l'espessor mínim del arrebossats serà 1 mm. 

El arrebossats sobre superfícies horitzontals es reforçarà amb malla metàl·lica i 

s'ancorarà al forjat. Es respectaran les juntes estructurals. S'evitaran cops o vibracions 

durant l'enduriment i no s'admetran assecats artificials. Una vegada transcorregudes 24 

h de la seva execució, es mantindrà humida la superfície fins que el morter hagi fargat. 

Control i criteris d'acceptació i rebuig 

Si el ciment i la calç disposen de distintiu de qualitat reconegut oficialment es 

comprovarà la identificació, classe, tipus, categoria i distintius, d'una altra manera es 

faran assajos. Per al ciment de resistència a compressió, temps d'enduriment, 

expansió, pèrdua al foc, residu insoluble, triòxid de sofre, clorurs, sulfurs, òxid d'alumini i 

putzolanitat, segons EHE i RC-03 i per a la calç es faran assajos químics, de finura de 

mòlt, enduriment i estabilitat de volum. 

En aigües no potables sense experiències prèvies es realitzaran assajos d'exponent 

d'hidrogen pH, substàncies dissoltes, sulfats, ió Clor Cl-, hidrats de carboni i 

substàncies orgàniques solubles en èter, segons EHE. 

Es comprovarà la identificació, tipus, grandària i distintius de les sorres realitzant 

assajos de matèria orgànica, granulometria i fins que passen pel tamís 0,08 segons 

EHE, si no disposen de segell de garantia. 

Dels morters preparats en obra es comprovarà el tipus, dosatge i es realitzaran assajos 

de resistència mecànica i consistència amb Con de Abrams. Els morters envasats o a 

orri es comprovarà el marcat CE, el tipus i distintius de qualitat. 

Cada 100 m² es farà un control de l'execució comprovant la preparació del suport, 

dosatge del morter, espessor, acabat, aplanetat, horitzontalitat, verticalitat, disposició 

dels materials, adherència al suport, juntes i unions amb altres elements. 
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Toleràncies màximes admissibles: 

aplanetat: 5 mm. per m. 

Criteris de mesurament i valoració 

En cas que en el pressupost del projecte o al contracte d'obra no s'especifiquin altres 

criteris, s'adoptaran les següents pautes de mesurament i valoració: 

S'amidarà la superfície executada deduint buits. 

Condicions de conservació i manteniment 

S'exposen a continuació les condicions bàsiques i generals de conservació i 

manteniment. En el preceptiu "Llibre de l'Edifici", a redactar després de la finalització de 

l'obra, s'inclourà major detall de les mateixes. 

No fixar o penjar elements pesats dels arrebossats, sinó de l'element resistent. 

Cada 3 anys revisió amb la finalitat de detectar l'aparició de fissures, taques, falta 

d'adherència... informant si escau al tècnic.  

En la neteja periòdica del revestiment, si no està recobert per pintures o altres 

elements, s'emprarà aigua a baixa pressió amb raspall suau. 

C.3.6.2. Monocapes 

Descripció 

Revestiment continu format per una única capa de morter tradicional amb additius 

especials, podent dur un acabat a la pedra, raspat, a la tirolesa, rugós, xafat o allisat. 

Materials 

Morter: 

La barreja vindrà preparada de fàbrica i disposarà de D.I.T. Document d'Idoneïtat 

Tècnica en vigor. Per tant, en obra no se li afegirà cap component com ciments, sorres, 

pigments o additius. 
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L'aigua serà potable o es coneixeran dades sobre la seva ocupació en altres obres 

anteriorment, de no ser així, haurien d'analitzar-se les aigües, i excepte justificació 

especial haurien de complir les condicions d'exponent d'hidrogen pH, substàncies 

dissoltes, sulfats, ió clorur, hidrats de carboni i substàncies orgàniques solubles en èter 

indicades en l'article 27 de la EHE. Es prohibeix l'ús d'aigües de mar o salines 

anàlogues per al pastat o guarit. 

Juntes: 

Es faran amb junquillos de fusta, plàstic, alumini lacat o anoditzat. 

Malla: 

S'utilitzarà com reforç en punts singulars i serà de fibra de vidre resistent als àlcalis, de 

polièster o acer galvanitzat o inoxidable. 

Posada en obra 

La barreja preparada de fàbrica s'emmagatzemarà en lloc cobert, ventilat i protegit de la 

humitat. Abans d'aplicar es comprovarà que el suport sigui resistent, pla, rugós, estable, 

net, amb una temperatura d'entre 5 i 30º, amb el grau d'humitat adequat segons 

indicacions del fabricant i no presentarà una absorció excessiva. El morter es prepararà 

segons les indicacions del fabricant i s'aplicarà mecànicament o amb plana en una capa 

que tindrà un espessor mínim de 10 mm. i màxim de 15 mm., aplicant en dues capes 

espessors majors. Es respectaran les juntes estructurals i es deixaran juntes de treball 

a distàncies màximes de 2 m. entre horitzontals i 7 m. entre verticals que 

s'aconseguiran col·locant junquillos abans d'aplicar el revestiment i llevant-los una 

vegada hagi fargat. Es col·locaran malles com a reforç en juntes estructurals, unions de 

distints materials, llindes, forjats, etc., que cobriran 20 cm a cada costat de la junta i 

quedaran centrades en l'espessor del revestiment. 

Si l'acabat superficial serà raspat, es deixarà fargar el morter 6-7 hores a l'hivern i 2-3 a 

l'estiu. Si l'acabat és amb pedra projectada, quedarà un espessor mínim de morter entre 

la pedra i el suport de 8 mm.  

Després de l'execució es realitzarà el guarit regant lleugerament amb aigua fins que el 

morter hagi fargat. 

No es treballarà amb temperatures baixes, humitat elevada, risc de gelades i pluja. 
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Control i criteris d'acceptació i rebuig 

La barreja preparada en fàbrica posseirà el DIT. En l'envàs apareixerà el nom del 

producte, identificació del fabricant, pes, instruccions d'ocupació i emmagatzematge, 

referència, data de fabricació, color, nombre de lot de fabricació i temps màxim de 

validesa. 

Es comprovarà la preparació del suport, resistència del morter, espessor, col·locació de 

malles en juntes, aplanetat i que no hi hagi defectes com bombaments, desplomis, 

desnivells i descolgaments. 

Toleràncies màximes admissibles: 

aplanetat: 5 mm. per m. 

Criteris de mesurament i valoració 

En cas que en el pressupost del projecte o al contracte d'obra no s'especifiquin altres 

criteris, s'adoptaran les següents pautes de mesurament i valoració: 

S'amidarà la superfície executada, deduint buits. 

Condicions de conservació i manteniment 

S'exposen a continuació les condicions bàsiques i generals de conservació i 

manteniment. En el preceptiu "Llibre de l'Edifici", a redactar després de la finalització de 

l'obra, s'inclourà major detall de les mateixes. 

No fixar o penjar elements pesats dels arrebossats, sinó de l'element resistent. 

Cada 3 anys revisió amb la finalitat de detectar l'aparició de fissures, taques, falta 

d'adherència... informant si escau al tècnic.  

En la neteja periòdica del revestiment, si no està recobert per pintures o altres 

elements, s'emprarà aigua a baixa pressió amb raspall suau. 

C.3.6.3. Pintures 

Descripció 
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Revestiments continus de paraments i elements d'estructura, fusteria, i elements 

d'instal·lacions, situats a l'interior o exterior, amb pintures i vernissos com acabat 

decoratiu o protector. 

Materials 

Pintures i vernissos: 

Poden ser pintures al tremp, a la calç, al silicat, al ciment, plàstica... que es barrejaran 

amb aigua. També poden ser pintures a l'oli, a l'esmalt, martelé, laca nitrocel·lulòsica, 

vernís, pintura a la resina vinílica, bituminoses...que es barrejaran amb dissolvent 

orgànic. 

També estaran compostes per pigments normalment d'origen mineral i aglutinants 

d'origen orgànic, inorgànic i plàstic, com cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat 

d'insulsa, ciment blanc, resines sintètiques, etc. 

Additius: 

S'afegiran en obra i seran antisilicones, acceleradors d'assecat, matitzants de lluentor, 

colorants, tints, dissolvents, etc. 

Imprimació: 

Pot aplicar-se abans que la pintura com preparació de la superfície. Poden ser 

imprimacions per a galvanitzacions i metalls no ferris, anticorrosiva, per a fusta i 

segelladora per a guix i ciment. 

Posada en obra 

La superfície d'aplicació estarà neta, llisa i anivellada, s'escatarà si és necessari per a 

eliminar    adherències i imperfeccions i es plastecerán les coqueres i cops. Estarà seca 

si es van a utilitzar pintures amb dissolvents orgànics i s'humitejarà per a pintures de 

ciment. Si l'element a revestir és fusta, aquesta tindrà una humitat entre 14 i 20 % en 

exterior o entre 8 i 14 % en interior. Si la superfície és de guix, ciment o ofici de paleta, 

la humitat màxima serà del 6 %. L'assecat de la pintura serà natural amb una 

temperatura ambient entre 6 i 28 º C, sense solejament directe ni pluja i la humitat 

relativa menor del 85 %. La pintura no podrà aplicar-se passades 8 hores després de la 

seva barreja, ni després del termini de caducitat. 
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Sobre superfícies de guix, ciment o ofici de paleta, s'eliminaran les eflorescències 

salines i les taques de floridura que també es desinfectaran amb dissolvents fungicides. 

Si la superfície és de fusta, no tindrà fongs ni insectes, es sanejarà amb fungicides o 

insecticides i eliminarà tota la resina que pugui contenir. 

Si la superfície és metàl·lica s'aplicarà prèviament una imprimació anticorrosiva. 

En l'aplicació de la pintura es tindrà en compte les instruccions indicades pel fabricant 

especialment el temps d'assecat indicats. 

Per tipus de pintures: 

Pintura al tremp: s'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït fins a la impregnació dels 

porus, i una mà de tremp com acabat. 

Pintura a la calç: s'aplicarà una mà de fons amb pintura de calç diluïda fins a la 

impregnació dels porus, i dues mans d'acabat. 

Pintura al ciment: Es protegiran les fusteries. El suport ha d'estar lleugerament 

humitejat, realitzant la barreja en el moment de l'aplicació. 

Pintura al silicat: es protegirà la fusteria i vidrieria per a evitar esquitxades, la barreja es 

farà en el moment de l'aplicació, i es donaran dues mans. 

Pintura plàstica: si s'aplica sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una imprimació 

segelladora i dues mans d'acabat. Si s'aplica sobre fusta, es donarà una imprimació 

tapaporos, es plastecerán les vetes i cops, s'escatarà i es donaran dues mans. 

Pintura a l'oli: s'aplicarà una imprimació, es plastecerán els cops i es donaran dues 

mans d'acabat. 

Pintura a l'esmalt: s'aplicarà una imprimació. Si es dóna sobre guix ciment o fusta es 

plastecerá, es donarà una mà de fons i una d'acabat. Si s'aplica sobre superfície 

metàl·lica durà dues mans d'acabat. 

Vernís: es donarà una mà de    fons de vernís diluït, s'escatarà i es donaran dues mans 

d'acabat. 
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Control i criteris d'acceptació i rebuig 

L'envàs de les pintures durà una etiqueta amb les instruccions d'ús, capacitat de 

l'envàs, caducitat i segell del fabricant.  

S'identificaran les pintures i vernissos que duran marca AENOR, en cas contrari es 

faran assajos de determinació de temps d'assecat, de la matèria fixa i volàtil i de 

l'adherència, viscositat, poder cobridor, densitat, pes específic, resistència a immersió, 

plegat, i espessor de pintura sobre el material ferromagnètic. 

Es comprovarà el suport, la seva humitat, que no tingui restes de pols, grassa, 

eflorescències, òxid, floridura...que estigui llis i no tingui asprors o descontxats. Es 

comprovarà la correcta aplicació de la capa de preparació, mà de fons, imprimació. Es 

comprovarà l'acabat, la uniformitat, continuïtat i nombre de capes, que hagi una bona 

adherència al suport i entre capes, que tingui un bon aspecte final, sense descontxats, 

borses, quartejaments...que sigui del color indicat, i que no es faci un assecat artificial. 

Criteris de mesurament i valoració 

En cas que en el pressupost del projecte o el contracte d'obra no s'especifiquin altres 

criteris, s'adoptaran les següents pautes de mesurament i valoració: 

S'amidarà la superfície executada, deduint buits majors de 2 m2 

Condicions de conservació i manteniment 

S'exposen a continuació les condicions bàsiques i generals de conservació i 

manteniment. En el preceptiu "Llibre de l'Edifici", a redactar després de la finalització de 

l'obra, s'inclourà major detall de les mateixes. 

Evitar els cops, fregaments i humitats. La neteja es realitzarà amb productes adequats 

al tipus de pintura aplicada. 

Cada 3 anys es revisarà l'estat general i si escau s'optarà pel repintat o reposició de la 

mateixa. 
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C.4. Condicions econòmiques 

El Contractista ha de percebre l'import de tots els treballs executats, quan hagin estat 

realitzats d'acord amb el Projecte, al contracte signat amb el promotor, a les 

especificacions realitzades per la Direcció i a les Condicions generals i particulars del 

plec de condicions. 

C.4.1. Fiances i assegurances 

A la signatura del contracte, el Contractista presentés les fiances i assegurances 

obligades a presentar per Llei, així mateix, en el contracte subscrit entre Contractista i 

Promotor es podrà exigir totes les garanties que es considerin necessàries per a 

assegurar la bona execució i finalització de l'obra en els termes establerts en el 

contracte i en el projecte d'execució. 

El Contractista està obligat a assegurar l'obra contractada mentre duri el termini 

d'execució, fins a la seva recepció. 

C.4.2. Termini d'execució i sanció per retard 

Si l'obra no està acabada per a la data prevista, el Propietari podrà disminuir les 

quanties establertes en el contracte, de les liquidacions, fiances o similars. 

La indemnització per retard en la terminació de les obres, s'establirà per cada dia 

natural de retard des del dia fixat per a la seva terminació en el calendari d'obra o en el 

contracte. L'import resultant serà descomptat a càrrec de les certificacions o a la fiança. 

El Contractista no podrà suspendre els treballs o realitzar-los a ritme inferior que 

l'establert en el Projecte, al·legant un retard dels pagaments. 

C.4.3. Preus 

Preus contradictoris 

Els preus contradictoris s'originen com a conseqüència de la introducció d'unitats o 

canvis de qualitat no previstes en el Projecte per iniciativa del Promotor o la Direcció 

facultativa. El Contractista està obligat a presentar proposta econòmica per a la 

realització d'aquestes modificacions i a executar-lo en cas d'haver acord. 
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El Contractista establirà els descomposts, que haurien de ser presentats i aprovats per 

la Direcció facultativa i el Promotor abans de començar a executar les unitats d'obra 

corresponents. 

S'aixecaran actes signades dels preus contradictoris en triple versió signades per la 

Direcció facultativa, el Contractista i el Propietari. 

Projectes adjudicats per subhasta o concurs 

Els preus del pressupost del projecte seran la base per a la valoració de les obres que 

hagin estat adjudicades per subhasta o concurs. A la valoració resultant, se li afegirà el 

percentatge necessari per a l'obtenció del preu de contracta, i posteriorment, es restarà 

el preu corresponent a la baixa de subhasta o rematada. 

Revisió de preus 

No s'admetran revisions dels preus contractats, excepte obres extremadament llargues 

o que s'executin en èpoques d'inestabilitat amb grans variacions dels preus en el 

mercat, tant a l'alça com a la baixa i en qualsevol cas, aquestes modificacions han de 

ser consensuades i aprovades per Contractista, Direcció facultativa i Promotor. 

En cas d'augment de preus, el Contractista sol·licitarà la revisió de preus a la Direcció 

facultativa i al Promotor, qui cas d'acceptar la pujada convindran un nou preu unitari, 

abans d'iniciar o continuar l'execució de les obres. Es justificarà la causa de l'augment, i 

s'especificarà la data de la pujada per a tenir-la en compte en l'apilament de materials 

en obra. 

En cas de baixada de preus, es convindrà el nou preu unitari d'acord entre les parts i 

s'especificarà la data que comencin a regir. 

C.4.4. Mesuraments i valoracions 

El Contractista d'acord amb la Direcció facultativa haurà d'amidar les unitats d'obra 

executes i aplicar els preus establerts en el contracte entre les parts, aixecant actes 

corresponents als mesuraments parcials i finals de l'obra, realitzades i signades per la 

Direcció facultativa i el Contractista. 
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Tots els treballs i unitats d'obra que vagin a quedar ocults en l'edifici una vegada que 

s'hagi acabat, el Contractista posarà en coneixement de la Direcció facultativa amb 

antelació suficient per a poder amidar i prendre dades necessàries, d'una altra manera, 

s'aplicaran els criteris de mesurament que estableixi la Direcció facultativa. 

Les valoracions de les unitats d'obra, inclosos materials accessoris i treballs necessaris, 

es calculen multiplicant el nombre d'unitats d'obra pel preu unitari (inclosos despeses de 

transport, indemnitzacions o pagaments, impostos fiscals i tota tipus de càrregues 

socials). 

El Contractista lliurarà una relació valorada de les obres executades en els terminis 

previstos, a origen, a la Direcció facultativa, en cadascuna de les dates establertes en el 

contracte realitzat entre Promotor i Contractista. 

El mesurament i valoració realitzades pel contractista haurien de ser aprovades per la 

Direcció facultativa, o per contra aquesta haurà d'efectuar les observacions convenients 

d'acord amb els mesuraments i anotacions preses en obra. Una vegada que s'hagin 

corregit aquestes observacions, la Direcció facultativa donarà la seva certificació 

signada al Contractista i al Promotor.  

El Contractista podrà oposar-se a la resolució adoptada per la Direcció facultativa 

davant el Promotor, prèvia comunicació a la Direcció facultativa. La certificació serà 

inapel·lable en cas que transcorreguts 10 dies, o altre termini pactat entre les parts, des 

del seu enviament, la Direcció facultativa no rep cap notificació, que significarà la 

conformitat del Contractista amb la resolució. 

Abonament d'assajos i proves 

Les despeses de les anàlisis i assajos ordenats per la Direcció facultativa, seran a 

compte del Contractista quan l'import màxim correspon al 1% del pressupost de l'obra 

contractada, i del Promotor l'import que superi aquest percentatge. 

C.4.5. Certificació i abonament 

Les obres s'abonaran als preus d'execució material establerts en el pressupost 

contractat per a cada unitat d'obra, tant en les certificacions com en la liquidació final. 

Les partides alçades una vegada executades, s'amidaran en unitats d'obra i s'abonaran 

a la contracta. Si els preus d'una o més unitats d'obra no estan establerts en els preus, 

es consideraran com si fossin contradictoris. 
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Les obres no acabades o incompletes no s'abonaran o s'abonessin en la part que es 

trobin executades, segons el criteri establert per la Direcció facultativa. 

Les unitats d'obra sense acabar, fora de l'ordre lògic de l'obra o que puguin sofrir 

deterioracions, no seran qualificades com certificables fins que la Direcció facultativa no 

ho consideri oportú. 

Les certificacions es remetran al Propietari, amb caràcter de document i lliuraments a 

bon compte, sense que suposin aprovació o recepció en obra, subjectes a rectificacions 

i variacions derivades de la liquidació final. 

El Promotor haurà de realitzar els pagaments al Contractista o persona autoritzada pel 

mateix, en els terminis previstos i el seu import serà el corresponent a les 

especificacions dels treballs expedits per la Direcció facultativa. 

Es podran aplicar fórmules de depreciació en aquelles unitats d'obra, que després de 

realitzar els assajos de control de qualitat corresponents, el seu valor es trobi per sobre 

del límit de rebot, molt pròxim al límit mínim exigit encara que no arribi a arribar-lo a, 

però que obtingui la qualificació d'acceptable. Les mesures adoptades no implicaran la 

pèrdua de funcionalitat, seguretat o que no puguin ser resoltes posteriorment, en les 

unitats d'obra afectades, segons el criteri de la Direcció facultativa. 

C.5. Condicions legals 

Tant la Contracta com la Propietat, assumeixen sotmetre's a l'arbitri dels tribunals amb 

jurisdicció en el lloc de l'obra. 

És obligació de la contracta, així com de la resta d'agents intervinents en l'obra el 

coneixement del present plec i el compliment de tots els seus punts. 

El contractista serà el responsable amb caràcter general de les labors de policia de 

l'obra i del solar fins a la recepció de la mateixa, sol·licitarà els preceptius permisos i 

llicències necessàries i barrarà el solar complint amb les ordenances o consideracions 

municipals. totes les labors citades seran al seu càrrec exclusivament. 

Podran es causes suficients per a la rescissió de contracte les quals a continuació es 

detallen: 

• Mort o incapacitat del Contractista. 
• La fallida del Contractista. 
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• Modificacions substancials del Projecte que comportin la variació en un 50 % 
del pressupost contractat. 

• No iniciar l'obra en el mes següent a la data convinguda. 
• Suspendre o abandonar l'execució de l'obra de forma injustificada per un 

termini superior a dos mesos. 
• No concloure l'obra en els terminis establerts o aprovats. 
• Incompliment de les condicions de contracte, projecte en execució o 

determinacions establertes per part de la Direcció facultativa. 
• Incompliment de la normativa vigent de Seguretat i Salut en el treball. 

Durant la totalitat de l'obra s'estarà al disposat en la normativa vigent, especialment la 

d'obligat compliment entre les quals cap destacar: 

Sentmenat, 24 de febrer de 2007 

 

 

 

 

Juan de la Cruz Pacha Conde 

Enginyer Industrial 
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D. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

Per les característiques d’aquest projecte (tant per pressupost com per personal i volum 

d’hores de treball) li correspon un Estudi de Seguretat i Salut amb Memòria i Plec de 

Condicions propi. 

Dintre d’aquest capítol s’inclou un Estudi Bàsic que representi un punt de partida per a 

la redacció de l’Estudi de Seguretat i Salut, una vegada es redacti el projecte 

d’Execució definitiu d’aquest projecte. 

D.1. Memòria Informativa 

Objecte 

En aquest Estudi Bàsic es realitza descripció dels procediments, equips tècnics i mitjans 

auxiliars que van a utilitzar-se previsiblement, identificant els riscos laborals i 

especificant les MESURES PREVENTIVES I PROTECCIONS tècniques tendents a 

eliminar, controlar i reduir aquests riscos. 

Aquest EBSS servirà de base per a la redacció del Pla de Seguretat i Salut per part de 

cada Contractista intervinent a l'obra en el qual s'analitzaran, estudiaran, 

desenvoluparan i complementaran les previsions contingudes en aquest EBSS, 

adaptant als seus propis recursos, equips i processos constructius. En cap cas les 

modificacions plantejades en el PSS podran implicar disminució dels nivells de protecció 

previstos. 

Dades de l'Obra 

El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es redacta per a l'obra  ‘Aparcament Plaça 

Lluís Companys’  que va a construir-se a la localitat de Sentmenat 

La superfície total en m² construïts és de 2.330 m² 
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D.2. Riscos Eliminables 

No s'han identificat riscos totalment eliminables. 

L’autor d’aquest estudi entén que cap mesura preventiva adoptada enfront d'un risc ho 

elimina per complet atès que sempre podrà localitzar-se una situació per mal ús del 

sistema, actituds imprudents dels operaris o altres que aquest risc no sigui eliminat.  

Per tant es considera que els únics riscos eliminables totalment són aquells que no 

existeixen a l'haver estat eliminats des de la pròpia concepció de l'edifici, per l'ocupació 

de processos constructius, maquinària, mitjans auxiliars o fins i tot amidades del propi 

disseny del projecte que no generin riscos i sens dubte aquests regs no mereixen d'un 

desenvolupament detingut en aquest Estudi Bàsic. 

D.3. Fases d'Execució 

D.3.1. Moviment de Terres 

RISCOS: 

• Caigudes a distint o mateix nivell de persones o objectes. 
• Referents a maquinària i vehicles: bolcades, xocs, cops i caigudes en l'ascens o 

descens dels mateixos. 
• Atrapaments i atropellaments de persones amb la maquinària. 
• Desploms de les parets o talussos de l'excavació i edificis confrontants. 
• Fallada de les entibacions. 
• Projecció de terra i pedres. 
• Cops, atrapaments i aixafades. 
• Projecció de partícules en els ulls. 
• Exposició a soroll i vibracions  
• Emissió de pols: Inhalació o molèsties en els ulls. 
• Sobreesforços. 
• Inundacions o filtracions d'aigua. 

 

MESURES PREVENTIVES I PROTECCIONS COL·LECTIVES:  

• Es realitzarà una inspecció i estudi dels possibles riscos per la presència d'edificis 
confrontants. 

• Es procedirà a la localització de conduccions de gas, aigua i electricitat, previ a l'inici 
del moviment de terres. El tall de subministrament o desviament de les conduccions 
es posarà en coneixement de l'empresa propietària de la mateixa. 

• Es realitzarà un estudi geotècnic que indiqui les característiques i resistència del 
terreny, així com la profunditat del nivell freàtic. 
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• Se senyalitzarà la zona i tancarà l'àmbit d'actuació mitjançant tanques de 2 m 
d'altura com a mínim i una distància mínima de 1,5m a la vora superior del talús de 
l'excavació. 

• Se senyalitzaran les zones de circulació en obra per a vehicles i persones i les 
zones d'apilament de materials. 

• Les vores superiors del talús, depenent de les característiques del terreny i 
profunditat de l'excavació, s'indicarà la mínima distància d'acostament al mateix per 
a persones i vehicles. 

• S'evitaran els apilaments pesats a distàncies menors a 2m de la vora del talús de 
l'excavació. 

• Les vores de buits, escales i passarel·les estaran proveïts de baranes 
normalitzades. 

• Els operaris no han de romandre en plànols inclinats amb forts pendents. 
• Els operaris no han de romandre en el radi d'acció de màquines o vehicles en 

moviments. 
• Els operaris no han de romandre sota càrregues suspeses. 
• L'ascens o descens de càrregues es realitzarà lentament, evitant moviments bruscs 

que provoquin la seva caiguda. 
• Les càrregues no seran superiors a les indicades. 
• La maquinària a utilitzar en l'excavació complirà amb les especificacions 

contemplades en aquest document dintre de l'apartat de maquinària. 
• La maquinària disposarà d'un sistema òptic-acústic per a senyalitzar la maniobra. 
• Les eines elèctriques compliran amb les especificacions contemplades en aquest 

document dintre de l'apartat d'eines elèctriques. 
• Evitar l'acumulació de pols, gasos nocius o falta d'oxigen. 
• La il·luminació a la zona de treball serà sempre suficient. 
• Es disposarà d'extintors en obra. 
• En cas d'haver plogut, es respectaran especialment les mesures de prevenció a 

causa del augment de la perillositat de desploms. 

D.3.2. Fonamentació 

RISCOS: 
• Inundacions o filtracions d'aigua. 
• Caigudes a diferent nivell de treballadors. 
• Caigudes a mateix nivell de treballadors     
• Cops, xocs i talls amb eines o altres materials. 
• Referents a maquinària i vehicles: bolcades, xocs, cops i caigudes en l'ascens o 

descens dels mateixos. 
• Atrapaments i atropellaments de persones amb la maquinària. 
• Atrapaments per desplom de terres. 
• Fallada de les estivacions. 
• Projecció de terra i pedres. 
• Dermatosis per contacte amb el formigó o ciment. 
• Projecció de partícules als ulls. 
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• Exposició a la pols, soroll i vibracions. 
• Sobreesforços. 
• Contactes elèctrics. 
 

MESURES PREVENTIVES I PROTECCIONS COL·LECTIVES:  

• La zona d'actuació haurà de romandre ordenada, lliure d'obstacles i neta de residus. 
• S'assenyalaran en obra i respectaran les zones de circulació de vehicles, persones i 

l'emmagatzematge d'apilaments de materials. 
• Es limitarà la mínima distància d'acostament a les vores superiors de l'excavació per 

a persones i maquinària. 
• L'abocament del formigó es realitzarà des d'una altura adequada. 
• Especial cura del vibrat del formigó en zones humides. 
• Els operaris no han de romandre en el radi d'acció de màquines o vehicles en 

moviments. 
• Els operaris no han de romandre sota càrregues suspeses. 
• L'ascens o descens de càrregues es realitzarà lentament, evitant moviments bruscs 

que provoquin la seva caiguda. 
• Les càrregues no seran superiors a les indicades. 
• La maquinària a utilitzar a l'excavació complirà amb les especificacions 

contemplades en aquest document dintre de l'apartat de maquinària. 
• La maquinària disposarà d'un sistema òptic-acústic per a senyalitzar la maniobra. 
• Les eines elèctriques compliran amb les especificacions contemplades en aquest 

document dintre de l'apartat d'eines elèctriques. 
• Il·luminació suficient en la zona de treball. 

D.3.3. Estructures 

Formigó Armat 

RISCOS: 
• Referents a maquinària i vehicles: bolcades, xocs, cops i caigudes en l'ascens o 

descens dels mateixos. 
• Atrapaments i atropellaments de persones amb la maquinària. 
• Desploms d'elements 
• Atrapaments i aixafades. 
• Bolcada del material d'apilament. 
• Projecció de partícules en els ulls. 
• Caigudes a mateix nivell de treballadors. 
• Caigudes a diferent nivell de persones. 
• Caigudes de materials d'apilaments, treballs d'encofrat i desencofrat, apuntalament 

defectuós, transport de càrregues per la grua... 
• Cops i corts amb eines o altres materials: transport, apilaments... 
• Trepitjades sobre materials punxents. 
• Sobreesforços. 
• Exposició a soroll i vibracions  
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• Emissió de pols: Inhalació o molèsties en els ulls. 
• Dermatosis per contacte amb el formigó. 
 

MESURES PREVENTIVES I PROTECCIONS COL·LECTIVES:  

• La zona d'actuació haurà de romandre ordenada, lliure d'obstacles i neta de residus. 
• Il·luminació suficient en la zona de treball. Es col·locaran punts de llum 

d'emergència on es prevegi escassesa de llum. 
• Prohibit treballar en cas de gel, neu, pluja o vents superiors a 50 km/h. 
• Prohibit penjar conduccions elèctriques o focus de llum d'armadures. 
• Els materials s'apilaran allunyats de zones de circulació, de manera que no 

provoquin sobrecàrregues en forjats, caigudes o bolcades. 
• L'emmagatzematge de càrregues en forjats es realitzarà el més pròxim a bigues o 

murs de càrrega. 
• Els operaris no han de romandre sota càrregues suspeses. 
• L'ascens o descens de càrregues es realitzarà per mitjans mecànics, lentament, 

evitant moviments bruscs que provoquin la seva caiguda. 

Encofrat 

MESURES PREVENTIVES I PROTECCIONS COL·LECTIVES:  

• Comprovació del material d'encofrat. 
• S'apilaran de forma ordenada, allunyats de zones de circulació, buits, terraplens, 

substàncies inflamables ( si són de fusta )... 
• El muntatge de l'encofrat es realitzarà des de plataformes independents amb les 

seves corresponents baranes. 
• Prohibida la permanència o trànsit per sobre dels encofrats, zones apuntalades o 

amb perill de caiguda d'objectes. 
• Repartiment uniforme de les càrregues que suporta el puntal a la base del mateix. 
• Els encofrats metàl·lics es connectaran a terra davant la possibilitat de contactes 

elèctrics. 
 

Aferrallat 

MESURES PREVENTIVES I PROTECCIONS COL·LECTIVES:  

• L'apilament d'armadures es realitzarà en horitzontal amb altures inferiors a 1,5 m.. 
• Els desaprofitaments metàl·lics es transportaran a abocador, una vegada conclosos 

els treballs de aferrallat. 
 

Formigonat 

MESURES PREVENTIVES I PROTECCIONS COL·LECTIVES:  

• Es col·locaran topalls que impedeixin l'acostament excessiu dels vehicles 
encarregats de l'abocament del formigó, a 2 metres de la vora superior del talús. 

• Les formigoneres estaran situades en les zones assenyalades en el projecte de 
seguretat. 

• Les formigoneres disposaran d'un interruptor diferencial i presa de terra. Es 
desconnectaran de la xarxa elèctrica per a procedir a la seva neteja. 

• Comprovació d'encofrats per a evitar vessaments, rebentades... 
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• No copejar els encofrats. 
• Evitar que el vibrador toqui les parets de l'encofrat durant l'operació de vibrat. 
• L'abocament del formigó es realitzarà per tongades uniformes, amb suavitat, evitant 

els cops bruscs sobre l'encofrat. 
• Evitar contactes directes amb el formigó. 

 

Desencofrat 

MESURES PREVENTIVES I PROTECCIONS COL·LECTIVES:  

• El desencofrat de l'estructura es realitzarà una vegada transcorreguts els dies 
necessaris. 

• Comprovar que cap operari romangui o circuli sota la zona de desencofra-ho. 
• Els elements verticals es desencofraran de dalt cap avall. 
• Escombrat de la planta després d'acabar els treballs de desencofrat. 

 
 

Acer 

RISCOS: 
• Contactes elèctrics. 
• Referents a maquinària i vehicles: bolcades, xocs, cops i caigudes en l'ascens o 

descens dels mateixos. 
• Atrapaments i atropellaments de persones amb la maquinària. 
• Desploms d'elements 
• Atrapaments i aixafades. 
• Bolcada del material d'apilament. 
• Projecció de partícules en els ulls. 
• Caigudes a mateix nivell de treballadors. 
• Caigudes de persones a diferent nivell. 
• Cops i talls amb eines o altres materials. 
• Sobreesforços. 
• Exposició a soroll i vibracions  
• Incendis i explosions. 

 

MESURES PREVENTIVES I PROTECCIONS COL·LECTIVES:  

• La zona d'actuació haurà de romandre ordenada, lliure d'obstacles i neta de residus. 
• Il·luminació suficient en la zona de treball. Es col·locaran punts de llum 

d'emergència on es prevegi escassesa de llum. 
• Prohibit treballar en cas de gel, neu, pluja o vents superiors a 50 km/h. 
• Els operaris no han de romandre sota càrregues suspeses. 
• L'altura del material apilat serà inferior a 1,5 m.. 
• Els apilaments es realitzaran el més pròxim possible a la zona de muntatge i 

allunyat de la circulació de la maquinària. 
• L'estructura metàl·lica quedarà esbiaixada i connectada a terra. 
• Si es col·loquen bastides metàl·liques modulars, baranes perimetrals i xarxes, tots 

ells quedaran connectats a terra. 
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• El transport i col·locació d'elements estructurals es realitzarà per mitjans mecànics, 
amarrat de 2 punts i lentament. Els pilars seran manipulades per 3 operaris. 

• No se soltaran les càrregues de la grua sense fixar-los correctament en el seu lloc. 
• Les eines elèctriques compliran amb les especificacions contemplades en aquest 

document dintre de l'apartat d'eines elèctriques. 
 

D.3.4. Tancaments i Distribució 

RISCOS: 
• Caigudes a diferent nivell de persones o objectes. 
• Caigudes a mateix nivell de persones. 
• Cops i talls amb eines o altres materials. 
• Atrapaments i aixafades. 
• Desploms d'elements 
• Bolcada del material d'apilament. 
• Sobreesforços. 
• Trepitjades sobre materials punxents. 
• Afeccions cutànies per contacte amb pastes, guix, escaiola, materials aïllants... 
• Dermatosis per contacte amb formigó o ciment. 
• Projecció de partícules als ulls. 
• Exposició a soroll i vibracions  
• Inhalació de pols i vapors tòxics procedents de pintures o materials semblants. 
• Contactes elèctrics. 
• Cops i atrapaments durant el transport de grans càrregues suspeses. 
• Aixafada de mans i peus en el rebut de les càrregues. 

 

MESURES PREVENTIVES I PROTECCIONS COL·LECTIVES:  

• La zona d'actuació haurà de romandre ordenada, lliure d'obstacles i neta de residus. 
• Il·luminació suficient en la zona de treball. Es col·locaran punts de llum 

d'emergència on es prevegi escassesa de llum. 
• El transport de càrregues es realitzarà per mitjans mecànics, lentament, evitant 

moviments bruscs. 
• Les càrregues es transportaran paletitzades i subjectes. 
• Queda prohibit el llançament d'enderrocs a través de buits de forjat o façana. 
• Estaran proveïdes de carcassa totes aquelles màquines o eines capaces de produir 

talls o cops. 
• Les eines elèctriques compliran amb les especificacions contemplades en aquest 

document dintre de l'apartat d'eines elèctriques. 
• Les bastides es col·locaran i utilitzaran seguint les especificacions contemplades en 

aquest document dintre de l'apartat de bastides i les indicacions del fabricant i la 
normativa corresponent. 
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D.3.5. Acabats 

RISCOS: 
• Caigudes a diferent nivell de persones o objectes. 
• Caigudes a mateix nivell. 
• Cops i talls amb eines o altres materials. 
• Atrapaments i aixafades. 
• Desplomis d'elements 
• Sobreesforços. 
• Projecció de partícules en els ulls. 
• Trepitjades sobre materials punxents. 
• Dermatosis per contacte amb formigó o ciment. 
• Afeccions cutànies per contacte amb pastes, guix, escaiola, materials aïllants... 
• Inhalació de pols i vapors tòxics procedents de pintures o materials semblants. 
• Exposició a soroll i vibracions  
• Contactes elèctrics. 

 
 

MESURES PREVENTIVES I PROTECCIONS COL·LECTIVES:  

• La zona d'actuació haurà de romandre ordenada, lliure d'obstacles i neta de residus. 
• Els materials s'apilaran sense envair les zones de circulació ni produir 

sobrecàrregues. 
• Prohibit l'accés a tota planta no protegida en buits i perímetre. 
• El transport de càrregues es realitzarà per mitjans mecànics.  
• Il·luminació mínima de 100 lux en la zona de treball. Es col·locaran punts de llum 

d'emergència on es prevegi escassesa de llum. 
• Les eines elèctriques compliran amb les especificacions contemplades en aquest 

document dintre de l'apartat d'eines elèctriques. 
• Les bastides es col·locaran i utilitzaran seguint les especificacions contemplades en 

aquest document dintre de l'apartat de bastides i les indicacions del fabricant i la 
normativa corresponent. 

Paviments 

RISCOS: 
• Cops i atrapaments amb peces del paviment. 
• Talls produïts amb arestes o vores tallants. 
• Afeccions reumàtiques per humitats en els genolls. 
• Afeccions cutànies per contacte amb ciment o morter. 

 

MESURES PREVENTIVES I PROTECCIONS COL·LECTIVES:  

• Les peces del paviment i sacs de aglomerant es transportaran a planta mitjançant 
plataformes. Si es tracta de peces de grans dimensions es transportaran en posició 
vertical. 

• S'utilitzaran eines o maquinària elèctrica per a tallar les peces, les quals haurien de 
romandre humides. L'operari es col·locarà a sotavent, en cas que el tall de peces es 
realitzi per via seca amb serra circular. 
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• Eliminar les rebaves que puguin ocasionar corts en les mans o projecció en els ulls. 
• Desendollar la màquina per a la substitució de peces o treballs de manteniment. 

 

Paraments 

RISCOS: 
• Projecció de gotes de pintura o motes de pigments a pressió en els ulls. 
• Afeccions cutànies per contacte amb pintures ( corrosions i dermatosis ). 
• Intoxicacions. 
• Derivats de l'ús de pistoles electrostàtiques o trencaments de mànega del 

compressor. 
• Explosions i incendis de materials inflamables. 

 

MESURES PREVENTIVES I PROTECCIONS COL·LECTIVES:  

• Prohibit fumar, menjar o usar maquinària que produeixi espurnes, en llocs on es 
manipulin pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics. La barreja 
d'aire i vapor del dissolvent haurà de romandre per sota dels límits d'explosió. 

• Les pintures, dissolvents i altres substàncies tòxiques o inflamables seran 
emmagatzemades i manipulades segons les indicacions del fabricant. Es realitzarà 
en llocs ventilats i allunyats del sol i el foc. 

• L'abocament de pintures, pigments, dissolvents o similars es realitzarà des de la 
menor altura possible, per a evitar esquitxades o núvols de pols. 

• Les pistoles s'utilitzaran seguint les indicacions del fabricant. En el cas de les 
electrostàtiques, l'element a pintar haurà de romandre connectat a terra. 

• Prohibit realitzar treballs de soldadura o oxitall pròxims a pintures inflamables. 
• Prohibit netejar la pistola electrostàtica sense parar el funcionament del generador. 
• Prohibit l'ús de mànegues del compressor esquerdades o desgastades, que puguin 

provocar una rebentada. Per a això, s'evitarà el seu abandó sobre enderrocs o 
zones brutes. 

• Es disposarà d'un extintor de pols química sec en obra. 
 

D.3.6. Fusteria 

RISCOS: 
• Caigudes a diferent nivell de persones o objectes: Des de bastides, per buits de 

forjat o façana...... 
• Caigudes a mateix nivell de persones. 
• Cops i talls amb eines o altres materials. 
• Desplomis d'elements 
• Bolcada del material d'apilament. 
• Atrapaments i aixafades. 
• Sobreesforços. 
• Projecció de partícules en els ulls. 
• Exposició a soroll i vibracions  
• Emissió de pols: Inhalació o molèsties en els ulls. 
• Contactes elèctrics. 
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MESURES PREVENTIVES I PROTECCIONS COL·LECTIVES:  

• La zona d'actuació haurà de romandre ordenada, lliure d'obstacles i neta de residus. 
• Les càrregues es transportaran per mitjans mecànics, evitant moviments bruscs. 
• Estaran proveïdes de carcassa totes aquelles màquines o eines capaces de produir 

corts o cops. 
• Les eines elèctriques compliran amb les especificacions contemplades en aquest 

document dintre de l'apartat d'eines elèctriques. 

D.3.7. Instal·lacions 

RISCOS: 
• Caigudes a mateix nivell de persones o objectes. 
• Caigudes a    diferent nivell de persones o objectes. 
• Intoxicació per vapors procedents de la soldadura. 
• Corts, cops i burxades amb eines o materials. 
• Atrapaments i aixafades. 
• Sobreesforços. 
• Projecció de partícules en els ulls. 
• Exposició a soroll i vibracions  
• Contactes elèctrics. 
• Incendis i explosions. 
• En treballs de soldadura, cremades i lesions oculars per projeccions de metall, 

cremades amb la flama del bufador. 
• Cefalees i conjuntivitis agudes a causa de les radiacions de la soldadura. 

 

MESURES PREVENTIVES I PROTECCIONS COL·LECTIVES:  

• En els treballs de soldadura s'atindrà al disposat en l'apartat corresponent d'aquest 
mateix document. 

• La zona d'actuació haurà de romandre ordenada, lliure d'obstacles i neta de residus. 
• El material de la instal·lació s'apilarà en els llocs assenyalats en els plànols. 
• Les eines elèctriques compliran amb les especificacions contemplades en aquest 

document dintre de l'apartat d'eines elèctriques. 
 

Electricitat 

MESURES PREVENTIVES I PROTECCIONS COL·LECTIVES:  

• La instal·lació elèctrica serà realitzada per tècnics especialistes, fent ús del REBT. 
• Tallar el subministrament d'energia per l'interruptor principal, que es col·locarà en un 

lloc visible i conegut pels operaris, davant qualsevol operació que es realitzi en la 
xarxa. 

• La connexió del quadre general amb la línia subministradora serà l'últim cablejat de 
la instal·lació. 

• Inspeccionar les connexions de mecanismes, proteccions i entroncaments dels 
quadres generals elèctrics, abans de l'entrada en càrrega de la instal·lació. 

• S'utilitzaran clavilles mascle-femella per al connexionat dels cables al quadre de 
subministrament. 
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• Les plataformes i eines estaran protegides amb material aïllant. 
• Il·luminació mínima de 200 lux en la zona de treball. 

 

Aire condicionat 

MESURES PREVENTIVES I PROTECCIONS COL·LECTIVES:  

• Les xapes s'hissaran en blocs lligats i subjectes mitjançant eslingues. Es col·locaran 
el més prop possible del lloc de muntatge, formant piles inferiors a 1,6 m. d'altura. 
Posteriorment, seran transportades per almenys 2 operaris fins al lloc de treball. 

• Il·luminació de 100-150 lux en la zona de treball. Per a això s'utilitzaran llums 
portàtils alimentades a 24 volts. 

• S'utilitzaran escales de tisora amb sabates antilliscants i cadena limitadora 
d'obertura, per a la col·locació de reixetes. 

• Les xapes haurien de romandre bé donades suport i subjectes al banc de treball 
durant el tall mitjançant cisalla. El tall de les planxes de fibra de vidre es realitzarà 
mitjançant fulla. 

• Prohibit l'abandó de fulles, engrapadores o similars en el sòl. 
• Les eines elèctriques tindran el marcat CE o adaptades a la normativa “Equips de 

treball”. 
 

D.4. Mitjans Auxiliars 

D.4.1. Escales de Mà 

RISCOS: 
• Caiguda de persones o objectes a diferent nivell. 
• Contactes elèctrics, en cas de les metàl·liques. 

 

MESURES PREVENTIVES I PROTECCIONS COL·LECTIVES:  

• La utilització d'escales de mà com lloc de treball en altura quedarà limitada a aquells 
casos que la utilització d'altres equips més segurs no estigui justificada pel baix 
nivell de risc i per les característiques de l'emplaçament que l'empresari no pugui 
modificar. 

• Les escales disposaran de sabates antilliscant, o elements de fixació a la part 
superior o inferior dels travessers, que impedeixin el seu desplaçament. 

• Les escales es transportaran amb l'extrem davanter elevat, per a evitar cops a altres 
persones o objectes. Si la longitud és excessiva, serà transportada per 2 operaris. 

• L'operari es col·locarà en posició frontal, és a dir, mirant cap als esglaons, per a 
realitzar l'ascens i descens per l'escala, agarrant-se amb les 2 mans en els 
esglaons, i no en els travessers. 

• Els operaris utilitzaran les escales, d'un en un, evitant l'ascens o descens de l'escala 
per 2 o més persones alhora. 

• Els treballs que requereixin l'ús de les 2 mans o transmetin vibracions, no podran 
ser realitzats des de l'escala. 

• Les portes estaran obertes quan es col·loquin escales prop d'aquestes o en 
passadissos. 
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• Les escales suspeses, es fixaran de manera que no puguin desplaçar-se i s'evitin 
moviments de balanceig. 

• Prohibit l'ús d'escales de construcció improvisada o la resistència de la qual no 
ofereixi garanties. No s'empraran escales de fusta pintades. 

• Es revisarà l'estat de conservació i formes d'ús de les escales periòdicament 

D.4.2. Puntals 

RISCOS: 
• Caiguda de puntals o altres elements sobre persones durant el transport, per 

instal·lació inadequada dels puntals, trencament del puntal... 
• Cops, talls o xocs amb eines o objectes. 
• Atrapament de peus i dits. 
• Sobreesforços. 
• Contactes elèctrics. 

 

MESURES PREVENTIVES I PROTECCIONS COL·LECTIVES:  

• Els puntals es trobaran apilats sempre que no estiguin sent utilitzats en labors 
concretes, evitant que quedin dispersos per l'obra especialment en posició vertical 
recolzats en paraments o similar. 

• Es prohibeix el transport de més de dos puntals per cap operari 
• Els puntals telescòpics, es transportaran amb els mecanismes d'extensió 

bloquejats. 
• Els puntals es clavaran en el moment que siguin col·locats. 
• Els puntals tindran la dimensió suficient per a cobrir el treball a realitzar, quedant 

totalment prohibit el suport d'aquests sobre qualsevol material o element d'obra per 
a arribar a l'altura necessària. 

• Es prohibeixen les sobrecàrregues puntuals dels puntals. 
• Es prohibeix la retirada de puntals o correcció de la disposició dels mateixos, una 

vegada han entrat en càrrega, sense que hagi transcorregut el període suficient per 
al desapuntalament. 

D.5. Maquinària 

En aquest punt es detalla memòria descriptiva de la maquinària prevista durant 
l'execució de l'obra, assenyalant per a cadascuna d'elles els riscos no eliminables 
totalment i les MESURES PREVENTIVES I PROTECCIONS tècniques tendents a 
controlar i reduir aquests riscos. 

D.5.1. Formigonera 

RISCOS: 
• Cops i xocs. 
• Dermatosis per contacte amb el formigó. 
• Soroll i pols. 
• Sobreesforços. 
• Contactes elèctrics. 
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MESURES PREVENTIVES I PROTECCIONS COL·LECTIVES:  

• La zona d'actuació haurà de romandre ordenada, lliure d'obstacles i neta de residus. 
• La formigonera estarà sotmesa a zones humides i enfangades, pel que tindrà un 

grau de protecció IP-55 
• Disposarà de fre de basculament del bombo. 
• L'ús estarà restringit solament a persones autoritzades. 
• Els conductes d'alimentació elèctrica de la formigonera estaran connectats a terra 

associats a un disjuntor diferencial. 
• Es col·locarà un interruptor diferencial de 300 mA al principi de la instal·lació. 
• Les parts mòbils de l'aparell haurien de romandre sempre protegides mitjançant 

carcasses connectades a terra. 
• Tallar el subministrament d'energia elèctrica per a la neteja diària de la formigonera. 
• Les operacions de manteniment seran realitzades per personal especialitzat, prèvia 

desconnexió de l'energia elèctrica. 

D.5.2. Vibrador 

RISCOS: 
• Caiguda de persones a diferent nivell durant les operacions de vibrat o circulació. 
• Caiguda d'objectes a diferent nivell. 
• Projecció de partícules en ulls o cara de l'operari. 
• Cops, talls o xocs. 
• Soroll i vibracions. 
• Sobreesforços. 
• Contactes elèctrics. 

 

MESURES PREVENTIVES I PROTECCIONS COL·LECTIVES:  

• El vibrat del formigó es realitzarà des de plataformes de treball segures. En cap 
moment l'operari romandrà sobre l'encofrat. 

• L'alimentació elèctrica de l'eina romandrà sempre aïllada. 
• Prohibit l'abandó del vibrador en funcionament o desplaçar-lo llençant dels cables. 
• El valor d'exposició diària normalitzat a vibracions mecàniques al sistema mà-braç 

per a un període de referència de vuit hores per a operadors de vibradors no 
superarà 2,5 m/s2, sent el valor límit de 5 m/s2 

• En els casos en se superin els valors d'exposició al soroll indicats en l'article 5.1 del 
Reial decret 286/2006 de protecció dels treballadors enfront del soroll, s'establiran 
les accions correctives oportunes com l'ocupació de protectors auditius. 

 

D.5.3. Soldadura 

RISCOS: 
• Cefalees i conjuntivitis agudes a causa de les radiacions de la soldadura. 
• Cremades. 
• Incendis i explosions. 
• Projecció de partícules. 
• Intoxicació per inhalació de fums i gasos. 
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• Contactes elèctrics. 
 

MESURES PREVENTIVES I PROTECCIONS COL·LECTIVES:  

• Tant els soldadors com els treballadors que es trobin en els voltants han de 
disposar de protecció visual adequada no mirant en cap cas amb els ulls al 
descobert. 

• Previ a la soldadura s'eliminaran les pintures o altres recobriments que disposi el 
suport. 

• És especialment important l'ocupació de proteccions individuals pel que els operaris 
disposaran de la formació adequada per a l'ocupació dels mateixos. 

• En locals tancats que no es pugui garantir una correcta renovació d'aire 
s'instal·laran extractors i preferiblement es col·locaran sistemes d'aspiració 
localitzada. 

• En treballs en altura, no podran trobar-se persones sota els treballs de soldadura. 
• Sempre haurà un extintor de pols química accessible durant els treballs de 

soldadura. 
• No podrà haver materials inflamables o explosius a menys de 10 metres de la 

soldadura 
 

• És necessari revisar les proteccions dels equips elèctrics periòdicament i comprovar 
que carcasses, preses de terra, diferencials i connexions estan en perfecte estat. 
Especialment es revisaran els borns d'entrada i sortida del grup per a comprovar 
que no tenen parts actives al descobert. 

• Resulta important protegir els cables elèctrics, comprovant que no estan deteriorats 
periòdicament i allunyant-los de la projecció de partícules incandescents. 

• En llocs molt conductors és necessari disposar de limitador de buit de 24 volts com 
a màxim en el circuit de soldadura. 

• La tensió de buit, entre l'elèctrode i la peça a soldar serà inferior a 90 volts en 
corrent altern i 150 en corrent continu. 

• La pinça portaelectrodes ha de ser adequada per al tipus d'elèctrode, ha de tenir 
mànec aïllant en condicions i tenir un mecanisme de fixació de l'elèctrode segur i 
còmode de substituir. 

• El pis de treball ha d'estar sec. 
• És necessari habilitar un suport aïllat per a deixar la pinça portaelectrodes en les 

pauses. 
• De la mateixa manera s'ha d'utilitzar roba que protegeixi íntegrament la pell del 

soldador d'aquestes radiacions. 
• Mai han de substituir-se elèctrodes amb les mans nues o el guant humit. 
• No es copejarà la soldadura sense protecció d'ulls adequada. 

D.5.4. Eines Manuals Lleugeres 

RISCOS: 
• Caiguda d'objectes a diferent nivell. 
• Cops, corts i atrapaments. 
• Projecció de partícules 
• Soroll i pols. 
• Vibracions. 
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• Sobreesforços. 
• Contactes elèctrics. 
• Cremades. 

 

MESURES PREVENTIVES I PROTECCIONS COL·LECTIVES:  

• La zona d'actuació haurà de romandre ordenada, lliure d'obstacles i neta de residus. 
• L'alimentació de les eines que no disposin de doble aïllament i se situïn en ambients 

humits, es realitzarà connectant-la a transformadors a 24 V 
• L'ús de les eines estarà restringit solament a persones autoritzades. 
• S'empraran eines adequades per a cada treball. 
• No retirar les proteccions de les parts mòbils de l'eina dissenyades pel fabricant. 
• Prohibit deixar-les abandonades pel sòl. 
• Evitar l'ús de cadenes, polseres o similars per a treballar amb eines. 
• Quan s'avariï l'eina, es col·locarà el senyal “ No connectar, màquina avariada “ i serà 

retirada per la mateixa persona que la va instal·lar. 
• Les eines elèctriques disposaran de doble aïllament o estaran connectades a terra. 
• Les transmissions es protegiran amb un bastidor suport d'un tancament amb malla 

metàl·lica. 
• En les eines de tall es protegirà el disc amb una carcassa antiprojecció. 
• Les eines es mantindran en bones condicions 
• Mànecs sense esquerdes, nets de residus i aïllants per als treballs elèctrics. 
• Disposaran de presa de terra, excepte les eines portàtils amb doble aïllament. 
• Les clavilles i els cables elèctrics estaran en perfecte estat i seran adequats. 
• La instal·lació disposarà d'interruptor diferencial de 0,03 A. de sensibilitat. 
• Les eines elèctriques no es podran usar amb mans o peus mullats. 
• Estaran apagades mentre no s'estiguin utilitzant. 
• En els casos en se superin els valors d'exposició al soroll indicats en l'article 5.1 del 

Reial decret 286/2006 de protecció dels treballadors enfront del soroll, s'establiran 
les accions correctives oportunes com l'ocupació de protectors auditius. 

 

D.6. Valoració Mesures Preventives 

Donades les característiques de l'obra, els processos constructius, mitjos i maquinària 
prevista per a l'execució de la mateixa, es consideren les mesures preventives, mitjans 
de protecció col·lectiva i EQUIPS DE PROTECCIÓ individual prevists en aquest Estudi 
Bàsic, els més convenients per a aconseguir un nivell de risc en el pitjor dels casos 
tolerable.  

D.7. Legislació 

Tant la Contracta com la Propietat, assumeixen sotmetre's a l'arbitri dels tribunals amb 
jurisdicció en el lloc de l'obra. 
És obligació de la contracta, així com de la resta d'agents intervinents en l'obra el 
coneixement del present plec i el compliment de tots els seus punts. 
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Durant la totalitat de l'obra s'estarà al disposat en la normativa vigent, especialment la 
d'obligat compliment entre les quals cal destacar: 
� Ordre 28 d'agost 1970 Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica. 
� Ordre 9 de març 1971 Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
� Reial decret 1316/1989 Mesures de Protecció dels Treballadors enfront dels Riscos 

derivats de la seva Exposició al Soroll. 
� Reial decret 1407/1992 Decret Regulador de les condicions per a la 

Comercialització i Lliure Circulació Intracomunitària dels EQUIPS DE PROTECCIÓ 
Individual. 

� Llei 31/1995 Prevenció de riscos laborals 
� Reial decret 1627/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de 

construcció 
� Reial decret 39/1997 Reglament dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals. 
� Reial decret 485/1997 Disposicions mínimes en matèria de senyalització de 

seguretat i salut en el treball. 
� Reial decret 486/1997 Establiex les disposicions mínimes de seguretat i salut en els 

llocs de treball. 
� Reial decret 487/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 

manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular dorsolumbars, 
per als treballadors. 

� Reial decret 488/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut relatius al treball 
amb equips que inclouen pantalles de visualització. 

� Reial decret 665/1997 Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb 
l'exposició a agents cancerígens durant el treball. 

� Reial decret 664/1997 Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb 
l'exposició a agents biològics durant el treball. 

� Reial decret 773/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 
utilització pels treballadors dels EPI. 

� Reial decret 1215/1997 Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització 
dels treballadors dels equips de treball. 

� Reial decret 614/2001 Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat 
dels treballadors enfront del risc elèctric. 

� Reial decret 374/2001 Protecció de la Salut i Seguretat dels Treballadors contra els 
Riscos relacionats amb els Agents Químics durant el Treball. 

� Llei 54/2003 Reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. 
� Reial decret 171/2004 Desenvolupa L.P.R.L. en matèria de coordinació d'activitats 

empresarials. 
� Reial decret 2177/2004 Modifica RD 1215/1997 que establix disposicions mínimes 

de seguretat i salut per a l'ús d'equips en treballs temporals d'altura. 
� Reial decret 1311/2005, protecció de la salut i la seguretat dels treballadors enfront 

dels riscos derivats o que puguin derivar-se de l'exposició a vibracions mecàniques. 
� Guia Tècnica per a l'avaluació i prevenció dels riscos relatius a la utilització dels 

equips de treball. 
� Reial decret 286/2006, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors 

contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll. 
� Reial decret 396/2006, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat 

i salut aplicables als treballs amb el risc d'exposició a l'amiant. 
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E. ANNEX MEDIAMBIENTAL 

E.1. Línies d’actuació ambiental per al disseny de 

projectes executius. Requisits ambientals aplicable s. 

DECRET 21/2006, de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis (No és 

d’aplicació, però es fa servir com a guía) 

DECRET 78/2002, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i 

paleontològic. 

Decret 161/2001, de 12 de juny, modificat del Decret 201//1994, de 26 de juliol, 

regulador de les runes i altres residus de la construcció. 

LLEI 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica. 

HIDROLOGIA Inventariar i preservar els 
sistemes aquàtics superficials o 
subterranis. Evitar canvis en la 
qualitat, quantitat i drenatge de 
les aigües durant la construcció 
i durant l’ús (contaminació, 
disminució de cabals, 
infiltracions, etc.). 
Avaluar l’augment del risc 
d’inundació. 

S’ha d’evitar l’abocament o abandó 
d’objectes, de residus o altres deixalles fora 
dels llocs autoritzats. S'evitaran abocaments 
incontrolats de restes d’obra: neteja de 
formigoneres, olis, greixos, ointures, 
desencofrats, etc. Es realitzaran les tasques 
més crítiques en una zona concreta 
degudament senyalitzada e  
impermeabilitzada. Aquests vessaments (olis, 
combustibles, líquids desencofrants, etc.) 
hauran de tenir un contenidor específic ubicat 
en el lloc corresponent. 

Disposar d’una xarxa de 
sanejament separativa (aigües 
grises i aigües pluvials). 

L'edifici no disposa de xarxa de sanejament 
per a aigües grises. Per tant només és 
necesària la xarxa de recollida d'aigües 
pluvials. 

SÒL I SUB-SÒL Analitzar la possible presència 
de restes arqueològiques a la 
zona. 

Al realitzar l’estudi geotècnic s'estudiarà la 
possible existència de restes arqueològiques 
o paleontològiques al solar. 

Aplegar la terra vegetal del 
solar per aprofitar-la en 
revegetacions posteriors. 

Per afectar el mínim possible les 
communitats vegetals es reutilitzarà la part 
possible de la vegetació del sub-sòl 
superficial dels primers 20cm. Tot i que 
degut a les característiques del solar hi haurà 
pocs espais verds. 
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MATERIALS I 
SISTEMES 

CONSTRUCTIUS 

Dissenyar l’edifici de manera 
que s’optimitzi l’ús de materials 
i que es faciliti el posterior 
manteniment. 

Utilització d’un únic material per a la 
realització de tota la façana. A més a més, 
aquest material, gairebé no requereix 
manteniment . 

Utilitzar materials sense 
components tòxics (betums, 
emulsions, aerosols, cFC's,...). 
[per exemple, prohibició 
d’utilització de tubs de PVC en 
alguns municipis, etc.] 

S’evitarà l’impacte ambiental evitant la 
utilització de fustes tropicals, pedres 
exòtiques. Materials tòxics, pintures amb 
metalls pesants, plàstics amb contingut de 
clor, etc... 

Utilitzar materials que disposin 
d’acreditació de qualitat, 
distintiu de garantia de qualitat 
ambiental o similar. 

Almenys una família de productes disposarà 
de distintiu de garantia de 
qualitat, etiqueta ecològica, marca AENOR o 
altra etiqueta ecològica tipus 
I o III. 

RESIDUS Quan existeixin enderrocs, 
elaborar un pla d’enderrocs 
orientat a la màxima segregació 
dels residus generats. 
Reutilitzar a l’obra, 
materials/residus de la pròpia 
obra o provinents d’altres 
activitats (petris, ceràmics, 
àrids siderúrgics, etc.) 

No hi ha demolició prèvia, per tant, no es 
reutilitzen materials/residus de la pròpia 
obra, ni provinents d’altres activitats. Només 
es podrà reaprofitar la terra que s’extregui. 

Gestionar els sobrants de terres 
de l’obra, buscant el seu 
aprofitament dins o fora de la 
pròpia obra. 

Podrà utilitzar-se part de les terres sobrants 
de l’obra dins d’aquesta. Les que no puguin 
reutilitzar-ze es portaran a un abocador 
oficial.  

ATMOSFERA Prevenir i tractar els possibles 
fums i olors que pot generar el 
funcionament de la instal·lació 
a l’interior i/o exterior. 
Disminuir l‘impacte lumínic al 
dissenyar o escollir les 
lluminàries interiors i exteriors. 

S’instal·laran lluminàries interiors estanques 
formades fluorescents per reduir el consum. 
Per il·luminar els exteriors, s’instal·laran 
columnes amb una inclinació de mes de 45ª 
per evitar la contaminació lumínica.  

Identificar les fonts de soroll 
internes i externes durant l’ús, 
preveient mesures per 
disminuir-les. 

S'instala maquinària per ventilació de 
l'aparcament. Haurà de complir amb els 
nivells de so exigits per la normativa 
municipal. 

POBLACIÓ Minimitzar l’impacte ambiental 
generats per les entrades i 
sortides de l’edifici (persones, 
matèries primeres, energia). 

L’edifici està situat en una parcel·la que 
permet situar dos accessos diferenciats en 
dos carrers diferents. La porta d’entrada a la 
planta primera se situa a una cota inferior 
minimitzant l’impacte ambiental. 
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ENERGIA Potenciar l’ús d’equips de baix 
consum energètic (classificació 
A, B o C) i sistemes d’alt 
rendiment (calefacció, aigua 
calenta sanitària, etc.). 

S’instal·laran lluminàries interiors estanques 
formades fluorescents per reduir el consum. 
Per il·luminar els exteriors, s’instal·laran 
columnes amb una inclinació de mes de 45ª 
per evitar la contaminació lumínica. 

Sectoritzar la climatització i la 
il·luminació de l’edifici. Establir 
mecanismes d’il·luminació que 
optimitzin l’ús. 

El sistema d'accés a l'aparcament 
determinarà l'encesa i l'apagat dels llums. 

 

E.2. Llista de requeriments normatius del projecte 

E.2.1.1. Legislació referent a abocaments i vessame nts 

Decret 130/2003, de 13 de maig, pel que s’aprova el  Reglament dels serveis 

públics de sanejament.  

Aquest Reglament té per objecte regular els serveis públics de sanejament gestionats 

per les entitats locals de l’aigua (ELA) i altres administracions competents. 

Queda prohibit: 

a) El vessament de les substàncies que s’estableixen en l’annex I del present 

Reglament. 

b) La dilució per aconseguir uns nivells d’emissió que permetessin el seu vessament al 

sistema, excepte en casos d’extrema emergència o de perill imminent i, en tot cas, amb 

comunicació prèvia a l’ente gestor. 

c) El vessament d’aigües blanques al sistema quan es pugui adoptar una solució 

tècnica alternativa per existir al voltant de l’activitat una xarxa separativa o llera pública. 

En cas contrari s’haurà d’obtenir un permís específic per realitzar aquests vessaments. 

Els usuaris i usuàries titulars dels permisos de vessament tindran que adaptar la seva 

activitat, i si procedeixen les seves instal·lacions, a las mesures actuacions adoptades 

pels ents gestors en aplicación del Pla de seguretat i d’emergència del sistema. 

Real Decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel  que s’aprova el text refós de la 

Llei d’Aigües.  
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- L’ús de les aigües requereix concessió administrativa. 

- La utilització o aprofitament de les lleres o dels béns situats en elles requereix 

autorització o concessió. 

- Està prohibit contaminar les aigües o degradar el seu entorn. 

- Els vessaments de les aigües i productes residuals al Domini públic hidràulic (DPH) 

han d’estar autoritzats. 

- L’ocupació o utilització dels béns del DPH està gravada amb un cànon. 

- Els vessaments al DPH estan gravats amb un cànon. 

 

E.2.1.2. Legislació referent a l’atmosfera 

Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll del 27 de febrer del 2004.Aquesta Llei 

té per objecte prevenir, vigilar i reduir la contam inació acústica.  

El terme contaminació acústica significa, a efectes d’aquesta llei, la presència en 

l’ambient de sorolls o vibracions. 

Els titulars d’emissors acústics, qualsevulla que sigui la seva natura, estan obligats a 

respectar els corresponents valors límit. 

Els emissors acústics existents en la data d’entrada en vigor d’aquesta llei hauran 

d’adaptar-se a lo disposat en la mateixa abans del dia 30 d’octubre de 2007. 

- Els titulars d’emissors acústics han de respectar els valors límit d’emissió i/o immissió 

que reglamentàriament s’estableixin. 

 
 

Real decret 212/2002, de 22 de febrer, per la que e s regulen les emissions 

sonores en l’entorn degudes a determinades màquines  d’ús a l’aire lliure.  

Tota la maquinària i equips d’obra que s’utilitzin a l’obra i que siguin d’aplicació, 

disposaran del corresponent “marcatge CE” i indicació del nivell de potència acústica, 

segons el que s’indica a l’article 11, 12 i annex I d’aquesta llei. 
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El nivell de potència acústica garantit de les màquines que figuren en l’annex XI no 

superarà el nivell de potència acústica admissible establert en el quadre de valors del 

mateix annex. (Art. 11) 

El nivell de potència acústica garantit de les màquines que figuren en l’annex XII estarà 

subjecte únicament a marcat d’emissió sonora. (Art. 12) 

La maquinària que s’inclou en aquest decret és la llistada a continuació: plataformes 

elevadores amb motor de combustió, desbroçadora, muntacàrregues, serra de cinta, 

serra circular, serra de cadena, vehicle netejador i aspirador d’alta pressió, 

compactadora, motocompressor, trituradores de formigó i martells picadors de mà, 

formigoneres, torn, cinta transportadora, topadora, equips de perforació, motobolquet, 

equips de càrrega i descàrrega de cisternes o sitja en camions, pala hidràulica o de 

cables, pala carregadora, anivelladora, martell hidràulic, tallador de juntes, grua mòbil, 

pavimentadora, equip pel maneig de pilons, fresadora, escarificador, trituradora, grua 

torre, rasadora, camió formigonera, equip de bomba d’aigua, grup electrogen de 

soldadura. 

Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la  contaminació acústica.  

L’objecte de la present Llei es regular les mesures necessàries per prevenir i corregir la 

contaminació acústica, que afecta als ciutadans i ciutadanes i el medi ambient, 

provocats per soroll i vibracions, i al mateix temps estableix un règim d’intervenció 

administrativa que sigui d’aplicació en tot el territori de Catalunya comportament 

inclosos en els annexos que originen sorolls i vibracions. 

Ordenança municipal per a la regulació dels sorolls  i les vibracions. Ajuntament 

de Sentmenat. 

L'Objecte d'aquesta Ordenança és vetllar per la qualitat sonora del medi urbà, regular 

els nivells sonors i les vibracions imputables a l'exercici de la indústria i les activitats, en 

general, així com els originats als habitatges, i a la via pública, i garantir la necessària 

qualitat, d'aïllament acústic de les edificacions. 

HORARI: A efectes de l'aplicació dels nivells màxims admissibles, es defineixen dos 

tipus d'horari: 

1.- HORARI DIÜRN O "DIA"- Es el comprès entre les 8 h i les 21 h. 

2.- HORARI NOCTURN O "NIT". Es qualsevol interval entre les 21 h i les 8 h. 
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NIVELLS MÀXIMS ADMISSIBLES: 

Els nivells màxims de soroll expressats en dB (A) que es poden percebre a la zona 

receptora deguts al funcionament d’una activitat s’ajustaran als valors assenyalats a la 

taula següent: 

 

L’edificació està ubicada a la zona H 

Els projectes que acompanyen totes les sol·licitats de llicència d'obra major hauran de 

justificar el compliment de la Norma Bàsica de l'Edificació: "Condicions acústiques als 

edificis". 

 
 

E.2.1.3. Legislació referent a residus 

ORDRE MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la que es p ubliquen les operacions de 

valorització i eliminació de residus i la llista eu ropea de residus.  

- Es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus. 

- Es publica la Llista Europea de Residus, que inclou els residus considerats perillosos. 

- S’estableix que la consideració com a residus perillosos de residus d’envasos 

s’ajustarà a allò establert en la Llista Europea de Residus (Annex 2 d’aquesta Ordre). 

Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus.  

- Les activitats generadores de productes que poden donar lloc a residus perillosos, les 

activitats productores d’aquests residus i les activitats de gestió, importació o 

intermediació dels mateixos han d’estar autoritzades. 
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- Els posseïdors de residus estan obligats a lliurar-los a un gestor de residus per a la 

seva valorització o eliminació. 

- Està prohibit abandonar, abocar o eliminar els residus de forma incontrolada. 

- Els posseïdors de residus urbans han de lliurar-los a les Entitats locals. 

- Es prohibeix barrejar residus perillosos. 

- S’ha de mantenir actualitzada la documentació indicada en aquesta llei. 

- Els causants de la contaminació de sòls estan obligats a realitzar las operacions de 

neteja i recuperació, subsidiàriament respondran els posseïdors i els propietaris no 

posseïdors. 

Reial Decret 952/1997, de 20 de juny, pel qual es m odifica el Reglament per a 

l’execució de la Llei 20/1986, de 14 de maig, bàsic a de residus tòxics i perillosos, 

aprovat mitjançant el Reial Decret 833/1988, de 20 de juliol.  

Aquest Reial Decret complementa i modifica el Reglament de residus tòxics i perillosos. 

El principal canvi consisteix en la introducció d’un nou criteri per a la consideració dels 

residus com a perillosos, junt amb la incorporació de la llista comunitària de residus 

perillosos i la substitució de les taules mitjançant les que s’identifiquen i codifiquen els 

residus perillosos. 

Ordenança municipal reguladora de la intervenció in tegral de l'administració 

ambiental. Ajuntament de Sentmenat. 

L’objecte d’aquesta ordenança és regular el sistema municipal d’intervenció 

administrativa en les activitats i instal·lacions que es desenvolupin o realitzin en el terme 

municipal, dins del marc normatiu integrat per la Directiva 96/61/CE del Consell, de 24 

de setembre de 1996, (DOCE núm. L 257/26, de 10-10-1996), la Llei 3/1998, de 27 de 

febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental (en endavant, LIIA) i, el 

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 

serveis de les entitats locals (en endavant, ROAS). 

Als efectes d’aquesta ordenança, s’entén per activitat classificada l’exercici o 

l’explotació d’una indústria, taller, establiment, granja, instal·lació, aparcament, 

magatzem o qualsevol altra actuació pública o privada que afecti al medi ambient, la 

seguretat o la salut de les persones, la flora, la fauna o els béns. 
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Àmbit d’aplicació i classificació de les activitats 

1. Resten sotmeses a aquesta ordenança totes les activitats, de titularitat pública o 

privada, que es desenvolupin en el terme municipal. 

2. Les activitats sotmeses a aquesta ordenança es classificaran de la manera següent: 

- En funció de la seva incidència: 

• Activitats classificades: quan siguin susceptibles d’afectar el medi ambient; 

la seguretat i la salut de les persones i; la flora, fauna o béns. 

• Activitats innòcues: quan no siguin susceptibles d’afectar el medi ambient; la 

seguretat i la salut de les persones i; la flora, fauna o béns. 

- En funció de l’àrea d’activitat en què s’enquadren: 

• Industrials 

• Mineres 

• Agrícoles i ramaderes 

• Energètiques 

• Comercials i de serveis 

• Recreatives, espectacles i d’oci 

• De gestió de residus 

• De servei públic 

En aquest cas, l’activitat és innòcua, i l’ús s’assimila a ús industrial. 

Condicions generals del funcionament de les activitats: 

Els titulars de les activitats compreses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança estan 

obligats a exercir l’activitat d’acord amb els principis següents: 

Prevenir la contaminació mitjançant l’aplicació de les mesures adequades i, en especial, 

de les millors tècniques disponibles. 

Prevenir la transferència de contaminació d’un medi a un altre. 
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Reduir la producció de residus mitjançant tècniques de minimització i selecció, en la 

mesura que no sigui possible, sempre que hi hagi un informe tècnic que ho avali, 

gestionar-los correctament, valoritzant-los i, en últim terme, efectuant la disposició del 

rebuig de manera que s’eviti o es redueixi l’impacte en el medi ambient, d’acord amb el 

que estableix la legislació sectorial i les determinacions dels plans i programes que 

ordenen la seva gestió. 

Utilitzar l’energia, l’aigua i les matèries primeres de manera racional, eficaç i eficient. 

Complir la normativa reguladora del funcionament de les diverses activitats, en especial 

la normativa sobre protecció del medi ambient, seguretat industrial, salubritat, accidents 

greus, prevenció d’incendis, riscos i accidents laborals i protecció civil, així com la 

normativa específica reguladora de l’activitat concreta que es dugui a terme i, prendre 

les mesures necessàries per minimitzar els riscos derivats del funcionament de 

l’activitat. 

Utilitzar les tècniques disponibles per eliminar o reduir les molèsties que el 

funcionament de l’activitat pugui causar al veïnat, en especial les relatives a sorolls, 

vibracions, escalfor, olors, pols i anàlogues. Prendre les mesures necessàries perquè, 

en cessar l’exercici de l’activitat, s’eviti i/o s’elimini qualsevol risc de contaminació i 

perquè el lloc de l’activitat quedi en un estat satisfactori, de tal manera que l’impacte 

ambiental sigui el mínim possible respecte a l’estat inicial en què es trobava. Es 

considera que l’estat del lloc és satisfactori si permet la seva utilització posterior per als 

usos urbanístics admesos. 

Reial Decret 833/1988, 20 de juliol, pel que s’apro va el Reglament per a l’execució 

de la llei 20/1986, bàsica de residus tòxics i peri llosos. 

- Les activitats de producció i gestió de residus requereixen autorització administrativa. 

- Els productors i gestors de residus perillosos han de presentar anualment una 

declaració o memoria d’activitats. 

- Els petits productors de residus perillosos han d’estar inscrits en el corresponent 

registre. 

- L’envasat, etiquetatge, emmagatzematge i trasllat de residus perillosos ha de realitzar-

se en condicions específiques. 
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- El trasllat de residus perillosos està sotmès al règim de seguiment i control i requereix 

tramitar els següents documents: document d’acceptació, notificació de trasllat, 

document de control i seguiment. 

- Els productors, transportistes i gestors de residus perillosos han de mantenir un 

registre sobre els residus perillosos que maneguen. Tots els documents implicats en els 

tràmits de gestió han de mantenir-se arxivats durant un període de 5 anys. Envasat de 

residus tòxics i perillosos. 

- Els productors, a més de complir les normes tècniques vigents relatives a l’envasat de 

productes que afectin als residus tòxics i perillosos, hauran d’observar les següents 

normes de seguretat: 

a) Els envasos i les seves tanques s’hauran de concebre i realitzar de forma que s’eviti 

qualsevol pèrdua de contingut i han de ser construïts amb materials no susceptibles de 

ser atacats pel contingut ni de formar amb aquest combinacions perilloses. 

b) Els envasos i les seves tanques seran sòlids i resistents per respondre amb 

seguretat a les manipulacions necessàries i es mantindran en bones condicions, sense 

defectes estructurals i sense pèrdues aparents. 

c) Els recipients destinats a envasar residus tòxics i perillosos que es trobin en estat de 

gas comprimit, liquat o dissolt a pressió, compliran la legislació vigent en la matèria. 

d) L’envasat i emmagatzematge dels residus tòxics i perillosos es farà de forma que 

s’eviti generació de calor, explosions, ignicions, formacions de substàncies tòxiques o 

qualsevol efecte que augmenti la seva perillositat o dificulti la seva gestió.  

Etiquetatge de residus tòxics i perillosos. 

1. Els recipients o envasos que continguin residus tòxics i perillosos hauran de estar 

etiquetats de forma clara, llegible e indeleble, al menys en la llengua espanyola oficial 

de l’Estat. 

2. En l’etiqueta haurà de constar: 

a) El codi d’identificació dels residus que contingui, segon el sistema d’identificació que 

es descriu a l’annex I. 

b) Nom, adreça i telèfon del titular dels residus. 
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c) Dates d’envasat. 

d) La naturalesa dels riscos que presentin els residus 

3. Per indicar la naturalesa dels riscos hauran de fer-se servir als envasos els següents 

pictogrames, representats segons l’annex II i dibuixats en negre sobre fondo groc – 

taronja. 

4. Quan s’assigni a un residu envasat més d’un indicador de risc es tindran en conte els 

criteris següents: 

a) L’obligació de posar l’indicador de risc de residu tòxic fa que sigui facultativa la 

inclusió dels indicadors de risc de residus nocius i corrosius. 

b) L’obligació de posar l’indicador de risc de residu explosiu fa que sigui facultativa la 

inclusió de l’indicador de risc de residu inflamable i comburent. 

5. L’etiqueta ha de ser firmament fixada sobre l’envàs, devent ser anul·lades, si fos 

necessari, indicacions o etiquetes anteriors de forma que no portin a error o 

desconeixença de l’origen i contingut de l’envàs en cap altre operació posterior del 

residu. La mida de l’etiqueta haurà de tenir com a mínim les dimensions de 10 x 10 cm 

 6. No serà necessària una etiqueta quan sobre l’envàs apareguin marcades de forma 

clara les inscripcions a que fa referència l’apartat 2, sempre i quan estiguin conformes 

amb els requisits exigits en el present article. 

Emmagatzematge de residus tòxics i perillosos. 

1. Els productors disposaran de zones d’emmagatzematge dels residus tòxics i 

perillosos per a la seva gestió posterior, bé a la pròpia instal·lació, sempre que estigui 

degudament autoritzada, bé mitjançant la seva cessió a una entitat gestora d’aquests 

residus. 

2. L’emmagatzematge de residus i les instal·lacions necessàries pel mateix hauran de 

complir amb la legislació i normes tècniques que els siguin d’aplicació. 

3. El temps d’emmagatzematge dels residus tòxics i perillosos per part dels productors 

no podrà excedir de sis mesos, exceptuant autorització especial de l’òrgan competent 

de la Comunitat Autònoma on es vagi a realitzar l'esmenat emmagatzematge. 
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Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la L lei 6/1993, de 15 de juliol, 

reguladora dels Residus.  

Afecta a tots els residus originats a Catalunya i els que es gestionen dins de l’àmbit 

territorial. Queden exclosos els radioactius, els de recursos minerals i de cantera, els 

d’explotacions agrícoles i ganaderes no perilloses, els d’explosius desclassificats, les 

aigües residuals i els efluents gasosos. 

- Els productors i posseïdors de residus reciclables han de reciclar-los o lliurar-los a 

recicladores inscrites en el Registre general de gestors de residus de Catalunya. 

- Els productors i posseïdors de residus tenen diverses obligacions: 

- Han de gestionar els residus segons les prescripcions establertes per la llei. 

- Han d’aplicar les tecnologies més adequades per minimitzar la producció de residus e 

intentar eliminar les substàncies perilloses en la seva composició. 

- Els usuaris de serveis públics de reciclatge, tractament i eliminació de residus han de 

pagar les corresponents taxes. 

- Els residus municipals no han d’incorporar matèries o substàncies perilloses. 

DECRET 219/2001, d'1 d’agost, pel qual es deroga la  disposició addicional tercera 

del Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediment s de gestió de residus. 

Aquest Decret regula el règim jurídic aplicable als productors de residus industrials i als 

transportistes de residus, i estableix normes relatives al control de la gestió dels residus 

i les obligacions dels gestors, així com a les operacions de trasllat de residus, amb la 

finalitat d’aconseguir que les activitats de gestió siguin cada cop més respectuoses amb 

l’ambient. 

La disposició addicional tercera de l’esmentat Decret estableix que els productors o 

posseïdors d’envasos usats que tinguin la consideració de residu industrial els poden 

retornar al proveïdor d’aquest envasos, i ambdues parts s’alliberen del compliment de 

les disposicions dels capítols 3 i 5 del Decret. 

Els productors de residus han de comunicar el cessament de la seva activitat o la 

modificació de les dades inscrites en el Registre de productors de residus industrials. 
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- Els productors i posseïdors de residus industrials han de mantenir actualitzat el seu 

propi registre de residus. 

- Els productors de residus industrials han de presentar a la Junta de Residus una 

declaració anual de producció dels mateixos. 

- El productor de residus industrials ha de designar un responsable dels mateixos i 

comunicar el seu nomenament a la Junta de Residus. 

- La gestió dels residus es controla mitjançant la tramitació de la documentació 

corresponent (fitxa d’acceptació, fulla de seguiment, fitxa de destí i/o justificant de 

recepció). 

Decret 161/2001, de 12 de juny, modificat del Decre t 201//1994, de 26 de juliol, 

regulador de les runes i altres residus de la const rucció. 

El productor i posseïdor de residus ha de lliurar-los a un gestor autoritzat. 

- El sol·licitant de la llicència d’obres ha de presentar a l’Ajuntament un document 

d’acceptació dels residus per part del gestor i, al finalitzar l’obra, un certificat del gestor 

de la quantitat i tipus de residus lliurats. 

- El gestor de residus ha d’estar inscrit en el Registre de gestors de residus de deixalles 

de la Junta de Residus. 

- El projecte per a sol·licitar la llicència d’enderroc, excavació o construcció ha d’incloure 

dades relatives als tipus i les quantitats de residus que es generaran i les previsions per 

a la gestió dels residus. 

Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició d e rebuig dels residus en 

dipòsits controlats. 

Regula les condicions tècniques i administratives que han de complir tots els dipòsits 

controlats de residus. 

No poden dipositar-se cap dels residus mencionats a l’annex II del Decret Legislatiu 

2/1991, en l’article 32 de la llei 6/1993, reguladora dels residus, i qualsevol altre residu 

que no compleixi amb els criteris d’acceptació de residus especificats en l’annex 1 

d’aquest decret, excepte quan es tracti d’un monodipòsit controlat. 



Projecte d’Execució “Aparcament Plaça Lluís Companys”  Pàg. 141 

 

DECRET 64/1982, de 9 de març, pel qual s’aprova la reglamentació parcial del 

tractament dels desfets i residus. 

Els productors o posseïdors de deixalles o residus estan obligats a assegurar o a fer 

assegurar el seu transport i tractament conforme a les disposicions de la Llei 42/1975, 

de 19 de novembre, del Reglament de 30 de novembre de 1961 i d’aquest Decret. 

Els productors, posseïdors, transportistes i industrials que facin el transport, 

manipulació o tractament de deixalles o residus estan obligats a facilitar a l’Ajuntament i 

a l’Administració de la Generalitat tota la informació que se’ls demani respecte a 

l’origen, naturalesa, composició, característiques, quantitats, destinació final i procés de 

tractament. També estan obligats a facilitar en tot moment a l’Administració les 

actuacions d’inspecció, supervisió i control de l’activitat. 

Annex I 

Llista de substàncies i materials tòxics o perillosos (Apèndix de la Directiva 78/319/CEE) 

1. Arsènic; compostos d’arsènic. 

2. Mercuri; compostos de mercuri. 

3. Cadmi; compostos de cadmi. 

4. Tali; compostos de tali. 

5. Beril·li; compostos de beril·li. 

6. Crom hexavalent; compostos de crom hexavalent. 

7. Plom; compostos de plom. 

8. Antimoni; compostos d’antimoni. 

9. Fenols; compostos de fenols. 

10. Cianurs, orgànics i inorgànics. 

11. Isocianats. 

12. Compostos orgànics halogenats, exclosos els materials polimèrics inerts i 

substàncies connexes. 

13. Dissolvents clorats. 

14. Dissolvents orgànics. 

15. Biocides i substàncies fito-farmacèutiques. 

16. Materials quitranosos procedents de refinació i residus quitranosos procedents de 

destil·lació. 

17. Compostos farmacèutics. 

18. Peròxids, clorats, perclorats i àcids. 

19. Éters. 

20. Compostos procedents de laboratoris químics, bé siguin no identificables, bé siguin 

de nova síntesi, els efectes dels quals sobre el medi ambient no siguin coneguts. 
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21. Amiant (pols i fibres). 

22. Seleni; compostos de seleni. 

23. Telur; compostos de telur. 

24. Compostos aromàtics policíclics (amb efectes cancerígens). 

25. Carbonils metàl·lics. 

26. Compostos de coure que siguin solubles. 

27. Substàncies àcides o alcalines utilitzades en processos de tractament superficial i 

acabats de metalls. 

E.2.1.4. Normativa complementària 

Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el qu e se regula la   Inspección 

Técnica de Vehículos. 

Els vehicles compresos al àmbit d’aplicació del present Reial Decret es sotmetran 

obligatòriament a la inspecció tècnica periòdica, als terminis senyalats a l’article 6, en 

una estació ITV expressament autoritzada a tal finalitat per l’òrgan competent de la 

Comunitat Autònoma. 

Les inspeccions periòdiques dels vehicles destinats a obres i serveis, grans gòndoles 

multieixos i els seus caps tractors especials, gòndoles de estacions transformadores 

mòbils i maquinaria autopropulsada es realitzaran per personal tècnic en una estació 

ITV, o als parques dels titulars dels vehicles, quan per les seves dimensions i pes no 

puguin accedir a les esmenades estacions ITV, prèvia petició motivada a l’òrgan 

competent de la Comunitat Autònoma del lloc on s’ubiqui el parc, que haurà de portar 

un control de les autoritzacions concedides. 

E.3. Integració dels criteris ambientals al project e 

Avaluar el consum d'aigua de les diferents unitats d'obra i minimitzar-ne el 

consum. 

Les unitats afectades són, principalment, les relacionades amb la compactació de terres 

i el curat del formigó (in-situ). 

A l'execució de l'obra es realitzarà, setmanalment, un seguiment del consum d'aigua 

real, procurant ajustar-lo a les necessitats raonables. 
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Es farà una comparativa de consums d’aigua per les mateixes activitats, per tal de 

poder fer una avaluació del consum de cada unitat d’obra. Utilitzar l’aigua de manera 

racional, eficaç i eficient. 

Es tracta de conèixer el consum i detectar desviacions no justificades d’una setmana a 

l’altre. D’altra banda s’utilitzarà, sempre que sigui possible, aigua no potable per les 

activitats d’obra. S’han d’establir mesures de foment per l’estalvi d’aigua. 

Evitar la contaminació de les aigües superficials i  subterrànies (Jet-grouting, llots 

tixotròpics, formigons, pintures, desencofrants, et c.) 

Per tal que no es produeixin abocaments de substàncies al sòl ni al clavegueram 

s’establirà un seguiment específic durant el desenvolupament de l’obra. 

S’ha d’evitar l’abocament o abandó d’objectes, de residus o altres deixalles fora dels 

llocs autoritzats. 

S'evitaran abocaments incontrolats de restes d’obra: neteja de formigoneres, olis, 

greixos, ointures, desencofrats, etc. 

Per tal de poder actuar enfront de possibles abocaments, s’haurà de tenir previst a 

l’obra un petit acopi de materials absorbents. 

Les empreses subcontractades hauran d’estar informades d’aquest tema mitjançant 

reunions amb el contractista o incloent aquests aspectes en els contractes particulars. 

Es realitzaran les tasques més crítiques en una zona concreta degudament 

senyalitzada e impermeabilitzada. Aquests vessaments (olis, combustibles, líquids 

desencofrants, etc.) hauran de tenir un contenidor específic ubicat en el lloc 

corresponent. 

Programar els volums excavats per minimitzar els so brants de terra. 

Es farà un planning d’obra per tal de tenir avaluat el sobrant de terres en cada activitat 

d’obra i s’explicarà quina serà l’utilització de les terres sobrants, que es portarà a un 

dipòsit o podrà reutilitzar-se. El planning d’obra es farà tenint en compte els moviments 

de terres indicats en l’executiu i fent controls diaris i una programació a peu d’obra. Per 

això el contratista haurà de designar a un responsable dels controls mediambientals 

que porti el control d’aquests. 
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Gestionar la neteja de cubes de formigó 

L’abocament de restes de formigó a l’obra estarà prohibit. 

La neteja de cubes, com a tal, es farà a la planta. A l’obra únicament es realitzarà la 

neteja de les canaletes de les cubes dels camions i, per fer-ho, s’adequarà un espai a 

l’obra, degudament senyalitzat. 

El recipient seleccionat per abocar-hi les aigües de neteja i el material sobrant (ubicat 

en un lloc concret i senyalitzat), haurà d’estar impermeabilitzat. Al final de l’obra, o quan 

el recipient estigui ple, es gestionaran els residus mitjançant un gestor autoritzat. 

S’hauran de restituir les condicions inicials de l’espai un cop finalitzada l’obra. En el cas 

que no fos possible el compliment d’aquesta prescripció, es demanarà constància per 

escrit de què les restes de formigó han estat abocades en instal·lacions adients (a la 

pròpia central o en un centre específic mitjançant cubes de decantació). 

El contractista haurà d’incloure dins del contracte del subministrament del formigó el 

detall del procediment finalment escollit. Caldrà assegurar que els conductors dels 

camions de les cisternes de formigó coneixen aquestes mesures i, en cas que així no 

sigui, caldrà informar i comunicar aquest requisit. 

El personal d’obra, des de l’encarregat fins els operaris, hauran de conèixer aquesta 

disposició i vetllar per a què es compleixi. 

Planificar les obres complementàries en un punt on l’efecte sigui mínim: aplecs 

de terra, accessos, dipòsits de materials. 

Abans de començar l’obra o l’inici de qualsevol activitat es determinarà quina és la millor 

zona per a realitzar obres complementàries. 

Cadascuna d’aquestes zones estarà degudament senyalitzada: 

- Acopi de materials 

- Residus 

- Zona de neteja de canaletes 

- Barracons d’obra 

- Zona de canvis d’oli 

- Zona de contenidors 
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No alterar la qualitat i la composició del sòl per abocaments incontrolats de 

formigoneres, olis, greixos, gasoils i altres resid us de l’obra. 

S'evitaran abocaments incontrolats de restes d’obra: neteja de formigoneres, olis, 

greixos, restes de manteniment de maquinària, additius, etc. 

Per tal de poder actuar enfront de possibles abocaments, s’haurà de tenir previst a 

l’obra un petit acopi de materials absorbents. 

Les empreses subcontractades hauran d’estar informades d’aquest tema mitjançant 

reunions amb el contractista o incloent aquests aspectes en els contractes particulars. 

Es verificarà que s’han inclòsclausules sobre el tractament de residus, abocaments, i 

recollida d’olis i greixos. 

Es verificarà que la maquinària té l’homologació CE. Es revisarà que la maquinària que 

treballa a l’obra no té fuites d’oli; en cas contrari s’haurà d’obligar a parar fins a la seva 

reparació. Si durant les obres es detecta un vessament subsuperficial, es procedirà a 

sanejar el sòl afectat substituint-lo per material granular. 

En cas que els canvis d’oli els realitzi una empresa autoritzada es conservaran els vals 

conforme aquests canvis s’han realitzar en una zona condicionada i a tota la maquinària 

existent a l’obra. 

Es realitzaran les tasques més crítiques en una zona concreta degudament 

senyalitzada e impermeabilitzada. Aquests vessaments (olis, combustibles, líquids 

desencofrants, etc.) hauran de tenir un contenidor específic ubicat en el lloc 

corresponent. 

Per tal que no es produeixin abocaments de substàncies al sòl ni al clavegueram 

s’establirà un seguiment específic durant el desenvolupament de l’obra. 

S’ha d’evitar l’abocament o abandó d’objectes, de residus o altres deixalles fora dels 

llocs autoritzats. 

Fer ús de lavabos químics, o bé impermeabilitzar le s foses sèptiques, quan no es 

puguin connectar a la xarxa de clavegueram. 

El contractista escollirà el sistema de tractament o les mesures oportunes per evitar la 

contaminació provocada per l'ús de les instal·lacions de lavabos i dutxes. La proposta 

del contractista haurà de ser aprovada per la Direcció d’execució. 
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S’ha de garantir el correcte funcionament del sistema de sanejament i regular els 

abocaments líquids a la xarxa en funció de les seves 

característiques fisicoquímiques i la correcta execució de les connexions de servei a la 

xarxa de clavegueram. 

A les zones sense infraestructura d’evacuació d’aigües residuals, podran utilitzar-se 

solucions singulars com lavabos químics o bé fosses sèptiques, de forma provisional, 

mentre no es construeixi la xarxa de clavegueram, moment en el qual serà obligatori, 

per part de l’usuari, procedir a sol·licitar i realitzar la connexió. 

Gestionar adequadament els préstecs i els abocadors . 

Abans de l’inici de l’activitat es farà un estudi dels residus d’obra i es determinaran els 

abocadors on gestionarar-los. Per això s’obtindran els permisos i llicències 

corresponents. 

Les terres sobrants de l’excavació es portaran a l’abocador controlat que determini 

l’empresa adjudicatària, prèvia autorització de la Direcció Facultativa. 

Fomentar la reutilització i el reciclatge de materi als a l’obra 

Abans de l’inici de l’activitat es farà un estudi de la possible reutilització o reciclatge de 

les terres i dels residus generats per a cada activitat de l’obra. Els materials d’origen 

petri es poden reincorporar en una construcció, en general per mitjà d’un procés de 

matxuqueig. 

Generalment els metalls es poden reincorporar en una altra construcció o es poden 

utilitzar en la indústria mecànica, per mitjà d’un procés de fusió i conformació d’un nou 

element. 

La gestió dels sobrants es realitzarà mitjançant un gestor que figuri en el Catàleg de 

Gestors de la Junta de Residus de la Generalitat de Catalunya. Els residus generats 

durant l’execució de l’obra es portaran a una empresa per a garantir-ne el seu reciclatge 

i possible reutilització. 

Per tal de millorar la gestió dels materials sobrants es preveu (en els contractes 

particulars) que les empreses subcontractades s’ocupin dels residus que generen 

(excepte els d’origen petri). 
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Controlar les emissions de substàncies tòxiques eva porades en emulsions, 

betums, projeccions de poliuretà, etc. 

Durant el procés de l’execució de l’obra es produiran projeccions de poliuretà, 

emulsions o betums, que poden emetre substàncies tòxiques (CFC, COV, etc.). S’haurà 

de controlar que el personal d’obra treballi amb l’equip adequat i que aquest sigui 

homologat per tal que no es produeixin. 

Aquests elements emeten substàncies tòxiques a l’atmosfera tals com: Compostos 

Orgànics Volàtils (COV), organoclorats, entre d’altres, que poden tenir un perjudici per 

les persones i per l’entorn proper de l’obra. 

Disminuir la pols generada per l’obra (moviments de  terres, circulació de 

maquinària, plantes de tractament de materials, ped reres, materials que el vent 

pot arrossegar.) 

Amb una freqüència diària s’intentarà produir la mínima quantitat de pols, i es portaran a 

terme les següents accions: 

• Es regaran les zones de trànsit per evitar la pols. 

• Tots els vehicles verificaran si està protegida la càrrega abans de sortir de 

l’obra. 

• En la zona d’acopi es protegiran els materials que el vent pot arrossegar. 

Segregar i gestionar els residus de l’obra: especia ls i no especials 

S’adoptaran les mesures següents: 

- Tots els contenidors han d’estar correctament senyalitzats i amb els residus 

correctament segregats. 

• El vessament de qualsevol tipus de líquid a l’obra està prohibit. 

• S’hauran d’emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactòries, 

evitant les barreges amb aigua o altres residus no oliginosos, estant en 

instal·lacions que permetin la conservació fins la seva recollida, gestió i 

lliurament a persona autoritzada, degudament ubicades i senyalitzades. 

• Els canvis d’oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mòbil. 
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• Els residus especials s’hauran d’emmagatzemar degudament tapats i de 

manera que qualsevol vessament dels mateixos no pugui entrar en contacte 

amb el terreny. No poden estar mes de 6 mesos a l’obra demanant permís a 

l’entitat corresponent per tal d’ampliar aquest plaç de permanència. El 

contenidor dels residus especials ha de tenir la data d’inici d’emmagatzematge 

dels residus i està degudament protegit. (tapat i sobre terra impermeable) 

- S’ha realitzat una sessió de formació dels operaris per informar-los de la gestió 

mediambiental que es farà a l’obra. 

- Es disposa del registre conforme s’ha fet aquesta sessió amb la signatura de les 

persones que l’han rebut.  

Es disposaran a obra de materials absorbents. 

Disminuir les molèsties per vibracions, sorolls, po ls, olors produïts per l’obra. 

Intentar reduir al mínim qualsevol tipus d’acció que pugui molestar a la població 

propera. I s’analitzaran abans de l’inici de l’activitat les mesures necessaries per a reduir 

les molèsties que es puguin generar. 

• Pols 

Serà preceptiva la realització de regs periòdics en aquelles àrees on es produeixin 

moviments de terra i trànsit de maquinària. Es definirán amb claredat els punts 

d’abastament de l’aigua i els permisos necessaris. La freqüència dels regs dependrà de 

les condicions d’humitat. El control de la correcta planificació es basarà en inspeccions 

visuals. 

D’altra banda, es protegiran amb lones tots els materials que puguin generar pols a les 

zones d’aplec, contenidors de runes i a les caixes dels camions que els transportin. 

Si es fan fogueres cal prohibir explícitament que es cremin residus (cremar fustes 

tractades, plàstics, etc.) ja que poden emetre substàncies tòxiques. 

Queda prohibida l’emissió de fums que superi els límits establerts. 

• Soroll i vibracions 

Es comprovarà que la maquinària utilitzada compleix la normativa vigent respecte els 

permisos i els controls necessaris. 
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Els horaris d’obra s’inclouran dins l'interval entre les vuit del matí i les deu del vespre 

com a màxim (excepte que per urgència o necessitat s’hagi de treballar fora d’aquesta 

franja horària, demanant els permisos corresponents) 

En els contractes amb subcontractistes que aportin maquinària se’ls afegirà una 

clàusula per tal que disposi del certificat CE/ITV de la maquinària que treballi a l’obra. 

Cal evitar qualsevol soroll innecessari, en cap cas superant els nivells sonors màxims 

establerts en la Llei de protecció contra la contaminació acústica. Als efectes d’aquesta 

Llei, s’entén per soroll produït per les activitats el que prové de les màquines, les 

instal.lacions, les obres, etc. 

En tot cas, de forma voluntària i si la direcció d’execució ho requereix, es podrà realitzar 

una lectura dels nivells sonors per tal de comprobar que l’activitat de construir no 

genera un soroll superior al fixat en la normativa vigent. 

Es tindrà cura que les zones d’emmagatzematge, les activitats auxiliars, etc. no creïn un 

impacte visual important ni afectin a la població, tant interna com externa al recinte. 

Mantenir canals de comunicació amb la població prop era a l’obra 

La Direcció d’execució serà l’encarregada d’informar a la població de les diferents 

afectacions de l’execució de l’obra, com ara desviaments de trànsit, accessos, etc. Dita 

informació es canalitzarà a través dels representants de la població (ajuntaments, 

associacions), mitjans de comunicació (radio, premsa, ...) i s’atendran particularment les 

consultes dels afectats que així ho requereixin. 

No interferir en l’accessibilitat de la població af ectada 

La programació de l’obra proposada ha tingut en compte les interferències a la 

població. 

En cas de ser necessari es plantejarien els desviaments adequats, per tal de mantenir 

la mobilitat de la població afectada amb les adequades condicions de seguretat viària. 

Els contenidors se situaran de forma que no dificultin el pas de vianants o vehicles ni la 

sensibilitat de la circulació,i hauran d’acomplir les condicions que constin en la llicència. 

En qualsevol cas s’haurà de deixar un espai mínim lliure per al pas de vianants d’1,40 

m. 
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Tots els serveis que es vegin afectats hauran de ser restituïts. 

És prohibit col·locar a les vies urbanes qualsevol tipus d’obstacles, objectes, o fer-hi 

instal·lacions que limitin o facin perillosa la lliure circulació de vianants o vehicles, en 

especial les que dificulten els desplaçaments de les persones amb mobilitat reduida, 

d´acord amb la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l´accesibilitat i de 

supressió de barreres arquitectòniques. 

Per raons econòmiques, l'obra es planificarà en el menor temps possible reduint, en 

conseqüència, les afeccions en fase d'execució. 

Tenir cura de no embrutar l’entorn de l’obra (resid us, sobrants, rodes de 

camions,...) 

Es farà un contol diari per tal de mantenir l’entorn ordenat i net de brutícia causada per 

l’obra. 

Es mantindran totes les entrades i sortides de l’obra sense cap tipus d’obstacle. Se 

situaran tots els materals i residus a la zona d’acopi o contenidor prèviament senyalitzat. 

És prohibit col·locar a les vies urbanes qualsevol tipus d’obstacles, d’objectes o 

instal·lacions que dificultin o facin perillosa la lliure circulació de vianants o vehicles. 

Mantenir les condicions de seguretat prevenint l’ac cidentalitat per increment dels 

transports. 

S’han de complir el Pla de Seguretat i Salut: 

-Zones d’accés, senyalització, estat tanca. 

-Està prohibit col·locar a les vies urbanes qualsevol tipus d’obstacle o d’objecte, o fer-hi 

instal·lacions que limitin, dificultin o facin perillosa la lliure circulació de vianants o 

vehicles. 

-S’han de mantenir les condicions de netedat a l’entorn de l’obra. 

Està prohibit contaminar l’aire amb matèries que impliquin un risc, dany o molèstia greu 

per a les persones o els béns de qualsevol naturalesa. 
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F. ESTUDI D’ALTERNATIVES 

F.1. Alternatives geomètriques 

Per a poder arribar a la distribució més adient per a l’aparcament, s’han contemplat tota 

una gama d’alternatives relacionades amb les variables que es poden donar, arribant a 

les conclusions: 

 

• Nombre de plantes . S’ha considerat només d’una o dues plantes, considerant que 

més de dues plantes seria una solució excessiva, tant pel reduït espai de què es 

disposa com per la demanada de places d’aparcament existent. Dues plantes 

resulta una opció interessant perquè la segona planta estaria al mateix nivell que el 

carrer Coromines, la qual cosa permet fer, com a mínim, un accés per vianants i de 

vehicles per aquest carrer, evitant així el fet d’haver de donar tota la volta per 

accedir des del Camí Ral de Barcelona. 
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• Accés de vehicles . Encara que l’aparcament llinda amb tres carrers, l’entrada (o 

sortida) més còmoda pels vehicles és des del Camí Ral de Barcelona. Partint 

d’aquesta premissa, existeixen dos possibilitats: fer-la des de la intersecció entre els 

carrers Processó i Camí Ral de Barcelona, o perpendicular a aquest últim. 

L’amplada del llindar amb el carrer Coromines (5,3m) permet l’accés des d’aquest 

carrer, però aquesta opció només es considera vàlida en una configuració de dues 

plantes, donat que hi ha un desnivell entre plaça i carrer Coromines de 6,52m, fet 

que imposaria la construcció d’una rampa d’accés en el cas d’una sola planta, amb 

la conseqüent reducció d’espai útil. 

• Posició i geometria de la rampa . És convenient que la rampa tingui el màxim 

pendent admissible per les Ordenances Municipals a fi d’aprofitar el màxim l’espai 

disponible. La rampa ha d’estar suficientment separada de les façanes del Camí Ral 

de Barcelona i del carrer Processó, per permetre el pas de vehicles i per possibilitar 

la sortida de vehicles dels garatges particulars existents i futurs. 

Els dibuixos següents mostren diverses distribucions de l’aparcament per a una o dues 

plantes en la combinació que permet més vehicles, a fi de comprovar com evoluciona 

l’aprofitament de l’espai disponible. S’han tingut en compte els requeriments que 

introdueixen les Ordenances Municipals i la normativa contra incendis, però no els que 

introduiria el disseny de l’estructura, per tant el nombre de places reals serà igual o 

inferior al indicat. 
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a) Aparcament d’una planta (37 places, 38m 2/plaça):  

Accés des del carrer Processó per a vehicles i vianants. 

 

b) Aparcament d’una planta (37 places, 33m 2/plaça):  

Variant de l’anterior respecte a la distribució de les places d’aparcament. 
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c) Aparcament de dues plantes (66 places, 37m 2/plaça): 

Accés per a vehicles i vianants des del carrer Processó, i des del carrer Coromines, per 

vianants a la segona planta. Les dues plantes permeten circulació entre elles de 

vehicles. 
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d) Aparcament de dues plantes (69 places, 35m 2/plaça): 

Variant de l’anterior respecte a la distribució de les places d’aparcament. 
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e) Aparcament de dues plantes (67 places, 36m 2/plaça): 

Variant de les anteriors respecte a la distribució de les places d’aparcament. 
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f) Aparcament de dues plantes (69 places, 35m 2/plaça): 

Variant de les anteriors respecte a la distribució de les places d’aparcament i les 

rampes. 

 

 



Projecte d’Execució “Aparcament Plaça Lluís Companys”  Pàg. 159 

 

g) Aparcament de dues plantes (75 places, 32m 2/plaça): 

Accés per a vianants des del carrer Processó, i des del carrer Coromines, per vianants 

a la segona planta. Accés per a vehicles pel camí Ral de Barcelona a la planta 1a., i pel 

carrer Coromines a la planta 2a. Les dues plantes no permeten circulació entre elles de 

vehicles, però sí de vianants. 
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h) Aparcament de dues plantes (76 places, 31m 2/plaça): 

Variant de l’anterior respecte a la distribució de les places d’aparcament. 
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D’aquestes alternatives es poden treure les següents conclusions: 

• El fet d’introduir-hi una rampa de comunicació entre plantes, penalitza molt 

l’aprofitament de l’espai disponible (de l’ordre de 8 places d’aparcament) i a la 

circulació interior de l’aparcament. 

• Una solució òptima distribueix les places d’aparcament perpendiculars al costat més 

llarg. 

Finalment, la solució escollida (amb posteriors retocs i adequacions a l’estructura) és 

l’alternativa h) 
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F.2. Alternatives estructurals 

Per tal de trobar la millor opció estructural, s’han de tindre en compte els següents 

factors, particularitzats al ús de l’edificació: 

• Les càrregues reals són puntuals, el pes del vehicle no està repartit sobre una 

superfície, sinó que s’aplica sobre quatre punts de contacte, corresponent a les 

quatre rodes. Això descarta els forjats reticulats o lloses alleugerades amb 

cassetons o forjats unidireccionals amb revoltons.  

• Interessa que la distància entre columnes sigui el més gran possible. En una 

direcció, com a mínim haurà de ser igual a l’amplada del carril de circulació dels 

vehicles (5,5m). En l’altra direcció, com a mínim, ha de ser igual a l’amplada de dos 

places d’aparcament, encara que és convenient que sigui igual o major que 

l’amplada de tres places. 

De la mateixa manera, s’ha de tindre en compte que les dades fetes servir van ser una 

primera estimació, que no es correspon al 100% amb els resultats d’aquest projecte. La 

utilitat d’aquest estudi, era definir una direcció de treball en funció de l’elecció d’una 

tipologia estructural concreta. 

L’objectiu no és el de trobar el preu definitiu i detallat de cada tipologia, sinó de trobar 

diferències significatives de preu entre els diversos tipus, a fi de poder valorar la millor 

alternativa. Per tant, només es calcula el forjat amb unes càrregues generals: 

 Pes Propi (g)  Sobrecàrrega (q)  Total (1,3·g+1,5·q) 

Planta -1 (sota carrer) 5 KN/m2 19,2 KN/m2 35,5 KN/m2 

Planta -1 (sota plaça) 5 KN/m2 5 KN/m2 14,6 KN/m2 

Planta -2 3 KN/m2 2 KN/m2 7,1 KN/m2 

Donat que les tipologies són molt semblants, es considera igual per a totes els seus 

pesos propis. 

Es consideren els següents preus base: 

Formigó HA-25    81.08 €  

Acer laminat A-42b      0.83 €  

Acer corrugat B400S      0.65 €  

Acer corrugat B500S      0.82 €  
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Ateses aquestes condicions, es poden tindre les següents alternatives estructurals 

relatives al forjat: 

• FORJAT AMB PLAQUES ALVEOLARS PREFABRICADES: A priori és l’opció idònia 

per aquest cas, donat que permeten lliurar llums considerables (fins a 15m, segons 

la càrrega). Però en aquest cas es poden donar pràcticament per descartades, 

perquè els accessos al lloc són molt limitats (casc antic d’un poble); els carrers que 

donen a la plaça tenen entre 4 i 6 metres d’ample, amb corbes pronunciades, que 

impedeixen l’accés a camions amb plaques de 15m de llargada. 

• FORJAT UNIDIRECCIONAL DE FORMIGÓ AMB BIGUES METÀL·LIQUES: La 

solució estructural adoptada consisteix en una llosa de formigó armat en una 

direcció, sobre uns perfils metàl·lics laminats. Segons bibliografia d’Arcelor, sobre 

aquest perfils s’introdueixen uns connectors i armat a la llosa en la direcció de la 

biga, a fi de tindre un efecte col·laborant.  

 

Els càlculs s’efectuen amb el programa PSL distribuït per Arcelor. Calculant ‘a 

grosso modo’ es té el següent estat de medicions i preus associats: 
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1 ud. 8,053.35 €    8,053.35 €    
Acero laminado A-42b 8619.00 kg 0.83 €           
Acero corrugado B500S 811.00 kg 0.82 €           

1 ud. 8,425.53 €    8,425.53 €    
Acero laminado A-42b 9016.80 kg 0.83 €           
Acero corrugado B500S 849.00 kg 0.82 €           

1 ud. 21,076.35 €  21,076.35 €  
Hormigón HA-25 196.00 m3 81.08 €         
Acero corrugado B400S 7032.00 kg 0.65 €           

1 ud. 19,430.63 €  19,430.63 €  
Hormigón HA-25 208.00 m3 81.08 €         
Acero corrugado B400S 3077.00 kg 0.65 €           

TOTAL

VIGAS

FORJADO

16,478.88 €  

40,506.99 €  

56,985.87 €                                                                                      

Planta -1

Planta -1

Planta -2

Planta -2

 

• FORJAT UNIDIRECCIONAL DE FORMIGÓ AMB BIGUES DE FORMIGÓ ARMAT: 

Respecte a l’anterior, la variació es té en les bigues, realitzades en formigó armat.  

 

Es té el següent estat de medicions i preus associats: 
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1 ud. 5,586.53 €    5,586.53 €    
Hormigón HA-25 33.50 m3 81.08 €         
Acero corrugado B500S 3302.00 kg 0.82 €           

1 ud. 3,068.67 €    3,068.67 €    
Hormigón HA-25 14.90 m3 81.08 €         
Acero corrugado B500S 2160.00 kg 0.82 €           

1 ud. 21,076.35 €  21,076.35 €  
Hormigón HA-25 196.00 m3 81.08 €         
Acero corrugado B400S 7032.00 kg 0.65 €           

1 ud. 19,430.63 €  19,430.63 €  
Hormigón HA-25 208.00 m3 81.08 €         
Acero corrugado B400S 3077.00 kg 0.65 €           

TOTAL

Planta -1

8,655.21 €    VIGAS

Planta -1

Planta -2

49,162.19 €                                                                                       

Planta -2
40,506.99 €  FORJADO

 

• FORJAT BIDIRECCIONAL DE FORMIGÓ ARMAT: En aquest cas, el forjat 

consistiria en una llosa massissa de formigó armat. Plantejades les càrregues, és 

possible una disposició d’un pilar cada tres places d’aparcament. Majorant per 2 les 

armadures, a fi de cobrir les armadures de reforç per punxonament i la 

homogeneïtzació de quanties, es té el següent estat de medicions i preus associats: 

1 ud. 22,460.88 €  22,460.88 €  
Hormigón HA-25 196.00 m3 81.08 €         
Acero corrugado B400S 9100.00 kg 0.65 €           

1 ud. 20,731.47 €  20,731.47 €  
Hormigón HA-25 208.00 m3 81.08 €         
Acero corrugado B400S 5020.00 kg 0.65 €           

TOTAL

43,192.35 €  

43,192.35 €                                                                                      

Planta -2

Planta -1

FORJADO

 

Es pot fer una comparativa entre preus:  

Forjat unidireccional de formigó amb bigues metàl·liques 132% 

Forjat unidireccional de formigó amb bigues de formigó armat 114% 

Forjat bidireccional de formigó armat 100% 

Resulta evident que l’opció bidireccional és més econòmica que la unidireccional, 

principalment pel fet de no tindre bigues. Amb tot i això, l’elecció es decanta pel forjat 

unidireccional de formigó amb bigues de formigó armat, donat que, encara que resulta 

a priori més car que el forjat bidireccional, la seva execució és més senzilla. 
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Respecte als suports, es poden considerar dos opcions: suport metàl·lic amb perfil IPE 

o de formigó armat. Resulta més adient la metàl·lica, no per l’aspecte econòmic, sinó 

perquè al ser més reduïts de mides que els de formigó, i al tindre una geometria 

allargada, retalla menys l’espai de les places d’aparcament i s’aconsegueix un interior 

més obert i diàfan. 
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G. Càlcul de lloses. Documentació relacionada 

Atès que l’aspecte més ‘important’ o ‘acadèmic’ d’aquest projecte, ha estat el càlcul de 

les lloses de formigó armat, s’adjunta informació relacionada amb la seva modelització, 

amb el programa ANSYS versió 5.71. 

G.1. DADES ANSYS 

L’element que s’ha fet servir per mallar és el element SHELL93, que proporciona una 

sortida dels momentsi tensions. 

G.1.1. SHELL93 8-Node Structural Shell 

SHELL93 is particularly well suited to model curved shells. The element has six degrees 

of freedom at each node: translations in the nodal x, y, and z directions and rotations 

about the nodal x, y, and z axes. The deformation shapes are quadratic in both in-plane 

directions. The element has plasticity, stress stiffening, large deflection, and large strain 

capabilities. See Section 14.93 of the ANSYS Theory Reference for more details about 

this element.  

Figure 4.93-1 SHELL93 8-Node Structural Shell 
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Input Data 

The geometry, node locations, and the coordinate system for this element are shown in 

Figure 4.93-1. The element is defined by eight nodes, four thicknesses, and the 

orthotropic material properties. Midside nodes may not be removed from this element. 

See Section 2.4.2 of the ANSYS Modeling and Meshing Guide for additional information 

about the use of midside nodes. A triangular-shaped element may be formed by defining 

the same node number for nodes K, L and O.  

Orthotropic material directions correspond to the element coordinate directions. The 

element coordinate system orientation is as described in Section 2.3. The element x and 

y axes are in the plane of the element. The x axis may be rotated an angle THETA (in 

degrees) toward the y axis. Properties not input default as described in Section 2.4.  

The element may have variable thickness. The thickness is assumed to vary smoothly 

over the area of the element, with the thickness input at the corner nodes. The thickness 

at the midside nodes is taken as the average of the corresponding corner nodes. If the 

element has a constant thickness, only TK(I) need be input. If the thickness is not 

constant, all four thicknesses must be input. The total thickness of each shell element 

must be less than twice the radius of curvature, and should be less than one-fifth the 

radius of curvature. ADMSUA is the added mass per unit area.  

Element loads are described in Section 2.7. Pressures may be input as surface loads on 

the element faces as shown by the circled numbers on Figure 4.93-1. Positive pressures 

act into the element. Edge pressures are input as force per unit length. Temperatures 

may be input as element body loads at the "corner" locations (1-8) shown in Figure 

4.93-1. The first corner temperature T1 defaults to TUNIF. If all other temperatures are 

unspecified, they default to T1. If only T1 and T2 are input, T1 is used for T1, T2, T3, 

and T4, while T2 (as input) is used for T5, T6, T7, and T8. For any other input pattern, 

unspecified temperatures default to TUNIF. Only the lumped mass matrix is available.  

A summary of the element input is given in Table 4.93-1. A general description of 

element input is given in Section 2.1.  
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Table 4.93-1 SHELL93 Input Summary  

Element Name  SHELL93  

Nodes  I, J, K, L, M, N, O, P  

Degrees of 

Freedom  
UX, UY, UZ, ROTX, ROTY, ROTZ  

Real Constants  TK(I), TK(J), TK(K), TK(L), THETA, ADMSUA  

Material 

Properties  
EX, EY, EZ, ALPX, ALPY, ALPZ, (PRXY, PRYZ, PRXZ or NUXY, NUYZ, 

NUXZ), DENS, GXY, GYZ, GXZ, DAMP  

Surface Loads  

Pressures: 

face 1 (I-J-K-L) (bottom, in +Z direction),  

face 2 (I-J-K-L) (top, in -Z direction), face 3 (J-I), face 4 (K-J), face 5 (L-

K), face 6 (I-L)  

Body Loads  
Temperature:  

T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8  

Special 

Features  
Plasticity, Stress stiffening, Large deflection, Large strain, Birth and 

death, Adaptive descent  

KEYOPT(4)  

0 - No user subroutine to define element coordinate system 

4 - Element x-axis located by user subroutine USERAN  

(see the Guide to ANSYS User Programmable Features more 

information on user written subroutines)  

KEYOPT(5)  

0 - Basic element printout  

1 - Repeat basic solution for all integration points and top, middle and 

bottom surfaces 

2 - Nodal stress printout  
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KEYOPT(6)  
0 - Basic element printout 

1 - Nonlinear integration point printout  

Output Data 

The solution output associated with the element is in two forms:  

nodal displacements included in the overall nodal solution  

additional element output as shown in Table 4.93-2  

Several items are illustrated in Figure 4.93-2. Printout includes the moments about the x 

face (MX), the moments about the y face (MY), and the twisting moment (MXY). The 

moments are calculated per unit length in the element coordinate system. The element 

stress directions and force resultants (NX,MX,TX,etc.) are parallel to the element 

coordinate system. The basic element printout is given at the center of the top of face 

IJKL, the element centroid, and at the center of the bottom of face IJKL. A general 

description of solution output is given in Section 2.2. See the ANSYS Basic Analysis 

Procedures Guide for ways to view results.  

Figure 4.93-2 SHELL93 Stress Output  

 

 

The following notation is used in Table 4.93-2:  
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A colon (:) in the Name column indicates the item can be accessed by the Component 

Name method [ETABLE, ESOL] (see Section 2.2.2). The O and R columns indicate the 

availability of the items in the file Jobname.OUT (O) or in the results file (R), a Y 

indicates that the item is always available, a number refers to a table footnote which 

describes when the item is conditionally available, and a - indicates that the item is not 

available.  

Table 4.93-2 SHELL93 Element Output Definitions  

Name  Definition  
O

  
R 

EL  Element number and name  Y Y 

NODES  Nodes - I, J, K, L, M, N, O, P  Y Y 

MAT  Material number  Y Y 

THICK  Average thickness  Y Y 

VOLU:  Volume  Y Y 

CENT: X, Y, Z  Global location XC, YC, ZC  -  Y 

PRES  
Pressures P1 at nodes I,J,K,L; P2 at I,J,K,L;  

P3 at J,I; P4 at K,J; P5 at L,K; P6 at I,L  
Y Y 

TEMP  T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8  Y Y 

LOC  TOP, MID, BOT, or integration point location  1  1 

S:INT  Stress intensity  1  1 

S:EQV  Equivalent stress  1  1 

EPEL: X, Y, Z, XY, YZ, Elastic strains  1  1 
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XZ  

EPEL: 1, 2, 3  Principal elastic strains  1  1 

S: X, Y, Z, XY, YZ, XZ  Stresses  1  1 

S: 1, 2, 3  Principal stresses  1  1 

T(X, Y, XY)  In-plane element X, Y, and XY forces  Y Y 

M(X, Y, XY)  Element X, Y, and XY moments  Y Y 

N(X, Y)  Out-of-plane element X and Y shear forces  Y Y 

EPPL: X, Y, Z, XY, YZ, 

XZ  
Average plastic strains  2  2 

NL:EPEQ  Average equivalent plastic strain  2  2 

NL:SRAT  Ratio of trial stress to stress on yield surface  2  2 

NL:SEPL  
Average equivalent stress from stress-strain 

curve  
2  2 

1. The stress solution item repeats for top, middle, and bottom surfaces (and for all 

integration points if KEYOPT(5)=1)  

2. Nonlinear solution (item output for top, middle, and bottom surfaces only if the 

element has a nonlinear material)  

Table 4.93-2a SHELL93 Miscellaneous Element Output  

Description  Names of Items Output  
O

  
R 

Nonlinear Integration Pt. EPPL, EPEQ, SRAT, 1  -  
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Solution  SEPL  

Nodal Stress Solution  TEMP, S, SINT, SEQV  2  -  

1. Output at each integration point, if the element has a nonlinear material and 

KEYOPT(6)=1  

2. Output at each corner node, if KEYOPT(5)=2 (repeats each location)  

Table 4.93-3 lists output available through the ETABLE command using the Sequence 

Number method. See Chapter 5 of the ANSYS Basic Analysis Procedures Guide and 

Section 2.2.2.2 of this manual for more information. The following notation is used in 

Table 4.93-3:  

Name - output quantity as defined in the Table 4.93-2a 

Item - predetermined Item label for ETABLE command 

E - sequence number for single-valued or constant element data 

I,J,...,L - sequence number for data at nodes I,J,...,L 

Table 4.93-3 SHELL93 Item and Sequence Numbers for the ETABLE and ESOL 

Commands  

Name  Item  E  I  J  K  L  

TX  SMISC  1  -  -  -  -  

TY  SMISC  2  -  -  -  -  

TXY  SMISC  3  -  -  -  -  

MX  SMISC  4  -  -  -  -  

MY  SMISC  5  -  -  -  -  

MXY  SMISC  6  -  -  -  -  
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NX  SMISC  7  -  -  -  -  

NY  SMISC  8  -  -  -  -  

THICK NMISC  49 -  -  -  -  

P1  SMISC  -  9  10 11 12 

P2  SMISC  -  13 14 15 16 

P3  SMISC  -  18 17 -  -  

P4  SMISC  -  -  20 19 -  

P5  SMISC  -  -  -  22 21 

P6  SMISC  -  23 -  -  24 

Top  

S:1  NMISC  -  1  6  11 16 

S:2  NMISC  -  2  7  12 17 

S:3  NMISC  -  3  8  13 18 

S:INT  NMISC  -  4  9  14 19 

S:EQ

V  
NMISC  -  5  10 15 20 

Bot  

S:1  NMISC  -  21 26 31 36 
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S:2  NMISC  -  22 27 32 37 

S:3  NMISC  -  23 28 33 38 

S:INT  NMISC  -  24 29 34 39 

S:EQ

V  
NMISC  -  25 30 35 40 

Assumptions and Restrictions 

Zero area elements are not allowed. This occurs most often whenever the elements are 

not numbered properly. Zero thickness elements or elements tapering down to a zero 

thickness at any corner are not allowed. The applied transverse thermal gradient is 

assumed to vary linearly through the thickness. Shear deflections are included in this 

element. The out-of-plane (normal) stress for this element varies linearly through the 

thickness. The transverse shear stresses (SYZ and SXZ) are assumed to be constant 

through the thickness. The transverse shear strains are assumed to be small in a large 

strain analysis. This element may produce inaccurate stress under thermal loads for 

doubly curved or warped domains.  

Product Restrictions 

When used in the product(s) listed below, the stated product-specific restrictions apply 

to this element in addition to the general assumptions and restrictions given in the 

previous section.  

ANSYS/LinearPlus  

The DAMP material property is not allowed.  

The special features allowed are stress stiffening and large deflection.  

KEYOPT(4) can only be set to 0 (default).  
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G.1.2. Modelitzat i resultats: Llosa intermedia 

Atès que la precissió en els resultats depén directament de la quantitat d’elements fets 

servir, però anant amb compte de no assolir un valor prohibitiu pel seu cost en temps de 

càlcul, aquesta ha estat la configuració d’elements que s’ha fet servir: 
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A la figura següent, es mostra la distribució de valors que adopta la fletxa: 
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G.1.3. Modelitzat i resultats: Llosa superior 

La distribució d’elements per aquesta llosa es: 

 



Projecte d’Execució “Aparcament Plaça Lluís Companys”  Pàg. 179 

 

A la figura següent, es mostra la distribució de valors que adopta la fletxa: 
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G.2. PROCESSAT DE DADES 

Tal i com s’ha vist a apartats anteriors, s’ha modelitazat les lloses amb el major nombre 

d’elements posible, tenint en compte que l’ordinador fet servir (un Pentium Dual Core 

4.4 Ghz amb 2 GB RAM) no penalitzava aquest criteri. Això tenia l’avantatge de tindre 

més precissió (sobretot als pilars), però supossava una gran quantitat d’informació que 

s’havia de processar. Per a la llosa intermedia s’han fet servir 47.059 elements; per a la 

superior, 52.076 elements. 

Principalment s’han fet servir dos programes: 

• Un programa d’elaboració pròpia en llenguatge C, que simplifica el conjunt de 

dades. Pren els valors màxim i mínim de les variables analitzades referents als 

punts interiors a un quadrat de 0,5 m de costat, i assignant aquest valors a un punt 

corresponent al centroïde d’aquest quadrat. 

#include<stdio.h> 
#include<stdlib.h> 
#define ELEMENTOS 15779 
int main() { 
     int Node[ELEMENTOS]; 
     double NodeX[ELEMENTOS]; 
     double NodeY[ELEMENTOS]; 
     long SXTop[ELEMENTOS]; 
     long SXBottom[ELEMENTOS]; 
     long SXYTop[ELEMENTOS]; 
     long SXYBottom[ELEMENTOS]; 
     long SYTop[ELEMENTOS]; 
     long SYBottom[ELEMENTOS]; 
 
     double OX[ELEMENTOS]; 
     double OY[ELEMENTOS]; 
     long OSXTop[ELEMENTOS]; 
     long OSXBottom[ELEMENTOS]; 
     long OSXYTop[ELEMENTOS]; 
     long OSXYBottom[ELEMENTOS]; 
     long OSYTop[ELEMENTOS]; 
     long OSYBottom[ELEMENTOS]; 
 
     double x; 
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     double y; 
     long dato1; 
     float dato2; 
     int contador; 
     int indice; 
     char texto[100]; 
     char *pEnd; 
     FILE *fichero; 
     FILE *outputs; 
      
     long sxt; 
     long sxb; 
     long sxyt; 
     long sxyb; 
     long syt; 
     long syb; 
      
     contador=0; 
     fichero = fopen("Node.txt","r"); 
     while (!(contador>ELEMENTOS)) { 
          fgets(texto,100,fichero); 
          Node[contador]=atoi(texto); 
          contador=contador+1; 
          /*printf( "Nodo %i\n", Node[contador-1] );*/ 
          } 
     fclose( fichero ); 
      
     contador=0; 
     fichero = fopen("NodeX.txt","r"); 
     while (!(contador>ELEMENTOS)) { 
          fgets(texto,100,fichero); 
          NodeX[contador]=atof(texto); 
          contador=contador+1; 
          /*printf( "Nodo %f\n", NodeX[contador-1] );*/ 
          } 
     fclose( fichero ); 
      
     contador=0; 
     fichero = fopen("NodeY.txt","r"); 
     while (!(contador>ELEMENTOS)) { 
          fgets(texto,100,fichero); 
          NodeY[contador]=atof(texto); 
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          contador=contador+1; 
          /*printf( "Nodo %f\n", NodeY[contador-1] );*/ 
          } 
     fclose( fichero ); 
     contador=0; 
     fichero = fopen("SXTop.txt","r"); 
     while (!(contador>ELEMENTOS)) { 
          fgets(texto,100,fichero); 
          SXTop[contador]=atol(texto); 
          contador=contador+1; 
          /*printf( "Nodo %i\n", SXTop[contador-1] );*/ 
          } 
     fclose( fichero ); 
     contador=0; 
     fichero = fopen("SXBottom.txt","r"); 
     while (!(contador>ELEMENTOS)) { 
          fgets(texto,100,fichero); 
          SXBottom[contador]=atol(texto); 
          contador=contador+1; 
          /*printf( "Nodo %i\n", SXBottom[contador-1] );*/ 
          } 
     fclose( fichero ); 
     contador=0; 
     fichero = fopen("SXYTop.txt","r"); 
     while (!(contador>ELEMENTOS)) { 
          fgets(texto,100,fichero); 
          SXYTop[contador]=atol(texto); 
          contador=contador+1; 
          /*printf( "Nodo %i\n", SXYTop[contador-1] );*/ 
          } 
     fclose( fichero ); 
     contador=0; 
     fichero = fopen("SXYBottom.txt","r"); 
     while (!(contador>ELEMENTOS)) { 
          fgets(texto,100,fichero); 
          SXYBottom[contador]=atol(texto); 
          contador=contador+1; 
          /*printf( "Nodo %i\n", SXYBottom[contador-1] );*/ 
          } 
     fclose( fichero ); 
     contador=0; 
     fichero = fopen("SYTop.txt","r"); 
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     while (!(contador>ELEMENTOS)) { 
          fgets(texto,100,fichero); 
          SYTop[contador]=atol(texto); 
          contador=contador+1; 
          /*printf( "Nodo %i\n", SYTop[contador-1] );*/ 
          } 
     fclose( fichero ); 
     contador=0; 
     fichero = fopen("SYBottom.txt","r"); 
     while (!(contador>ELEMENTOS)) { 
          fgets(texto,100,fichero); 
          SYBottom[contador]=atol(texto); 
          contador=contador+1; 
          /*printf( "Nodo %i\n", SYBottom[contador-1] );*/ 
          } 
     fclose( fichero ); 
 
     x=0.5; 
     indice=0; 
     outputs = fopen( "OUTPUTS.TXT", "w"); 
     while (x<47) { 
           y=0.5; 
           while (y<35) { 
                 contador=0; 
                 sxt=0; 
                 sxb=0; 
                 sxyt=0; 
                 sxyb=0; 
                 syt=0; 
                 syb=0; 
                 while (contador<ELEMENTOS+1) { 
                                               
                       if(NodeX[contador]>x-0.26 && NodeX[contador]<x+0.25 && NodeY[contador]>y-0.26 && 
NodeY[contador]<y+0.25){ 
                                          if (labs(SXTop[contador])>labs(sxt)){sxt=SXTop[contador];}                                
                                          if (labs(SXBottom[contador])>labs(sxb)){sxb=SXBottom[contador];} 
                                          if (labs(SXYTop[contador])>labs(sxyt)){sxyt=SXYTop[contador];} 
                                          if (labs(SXYBottom[contador])>labs(sxyb)){sxyb=SXYBottom[contador];} 
                                          if (labs(SYTop[contador])>labs(syt)){syt=SYTop[contador];} 
                                          if (labs(SYBottom[contador])>labs(syb)){syb=SYBottom[contador];} 
                                          } 
                       contador=contador+1; 
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                       } 
                 fprintf(outputs, "%i#%f#%f#%i#%i#%i#%i#%i#%i#\n",indice,x,y,sxt,sxb,sxyt,sxyb,syt,syb); 
                  
                 y=y+0.5; 
                 indice=indice+1; 
                 } 
           x=x+0.5; 
           } 
     fclose( outputs ); 
      
} 

• Amb Excel, s’han implementat les fòrmules resumides als apartats 4.2.4 i 4.2.5, 

traslladant els resultats als plànols. 

(A les pàgines següents, a efectes ilustratius d’aquest procediment de càlcul ‘ocult’, 

s’ilustrarà amb captures de la primera página de dades d’uan de les dues lloses el 

procediment) 

Resultats ANSYS: Corriments per a cada node 

 PRINT DOF NODAL SOLUTION PER NODE 
  
 ***** POST1 NODAL DEGREE OF FREEDOM LISTING *****  
  
 LOAD STEP= 1 SUBSTEP= 1  
 TIME= 1,0000 LOAD CASE= 0  
  
 THE FOLLOWING DEGREE OF FREEDOM RESULTS ARE IN GLOBAL COORDINATES  
  
 NODE UX UY UZ ROTX ROTY ROTZ  
 1 0,0000 0,0000 0,0000 0,29899E-03 -0,15898E-02 0,0000  
 2 -0,31573E-16 -0,13219E-14 0,0000 0,37207E-03 -0,38981E-03 0,0000  
 3 0,12796E-15 -0,11989E-14 0,0000 0,34335E-03 -0,12053E-03 0,0000  
 4 0,74454E-15 -0,78086E-15 0,0000 0,27941E-02 -0,13682E-02 0,0000  
 5 0,11589E-14 -0,77387E-15 0,0000 0,51098E-02 -0,21043E-02 0,0000  
 6 0,13360E-14 -0,37499E-15 0,0000 0,71958E-03 -0,82203E-03 0,0000  
 7 0,14292E-14 -0,35299E-15 0,0000 0,25646E-03 -0,81776E-03 0,0000  
 8 0,13845E-14 -0,43420E-16 0,0000 0,16063E-03 0,10907E-02 0,0000  
 9 0,86455E-16 -0,22187E-15 0,0000 0,14606E-02 0,23162E-02 0,0000  
 10 0,0000 0,0000 0,0000 0,99667E-04 0,99526E-04 0,0000  
 11 0,0000 0,0000 0,0000 -0,78664E-04 0,78537E-04 0,0000  
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 12 0,0000 0,0000 0,0000 -0,29709E-04 -0,29694E-04 0,0000  
 13 -0,69578E-16 -0,23229E-16 0,0000 0,42307E-03 -0,16354E-02 0,0000  
 14 -0,10097E-15 -0,42727E-16 0,0000 0,50194E-03 -0,17254E-02 0,0000  
 15 -0,12422E-15 -0,60325E-16 0,0000 0,58218E-03 -0,17651E-02 0,0000  
 16 -0,13406E-15 -0,70608E-16 0,0000 0,62732E-03 -0,17825E-02 0,0000  
 17 -0,16564E-15 -0,86366E-16 0,0000 0,64940E-03 -0,17963E-02 0,0000  
 18 -0,18040E-15 -0,99995E-16 0,0000 0,66406E-03 -0,18031E-02 0,0000  
 19 -0,20155E-15 -0,12289E-15 0,0000 0,67462E-03 -0,18029E-02 0,0000  
 20 -0,20860E-15 -0,13986E-15 0,0000 0,68081E-03 -0,17971E-02 0,0000  
 21 -0,23225E-15 -0,15990E-15 0,0000 0,68286E-03 -0,17880E-02 0,0000  
 22 -0,24207E-15 -0,17264E-15 0,0000 0,68282E-03 -0,17758E-02 0,0000  
 23 -0,26027E-15 -0,19358E-15 0,0000 0,68083E-03 -0,17612E-02 0,0000  
 24 -0,27749E-15 -0,21376E-15 0,0000 0,67747E-03 -0,17447E-02 0,0000  
 25 -0,28357E-15 -0,23486E-15 0,0000 0,67265E-03 -0,17270E-02 0,0000  
 26 -0,29401E-15 -0,25494E-15 0,0000 0,66699E-03 -0,17084E-02 0,0000  
 27 -0,30954E-15 -0,27787E-15 0,0000 0,66040E-03 -0,16894E-02 0,0000  
 28 -0,31309E-15 -0,29544E-15 0,0000 0,65336E-03 -0,16703E-02 0,0000  
 29 -0,33570E-15 -0,31773E-15 0,0000 0,64576E-03 -0,16516E-02 0,0000  
 30 -0,34628E-15 -0,33698E-15 0,0000 0,63804E-03 -0,16337E-02 0,0000  
 31 -0,36320E-15 -0,35948E-15 0,0000 0,63010E-03 -0,16168E-02 0,0000  
 32 -0,37934E-15 -0,38867E-15 0,0000 0,62235E-03 -0,16014E-02 0,0000  
 33 -0,38755E-15 -0,41280E-15 0,0000 0,61468E-03 -0,15877E-02 0,0000  
 34 -0,39568E-15 -0,43243E-15 0,0000 0,60747E-03 -0,15760E-02 0,0000  
 35 -0,39929E-15 -0,44540E-15 0,0000 0,60063E-03 -0,15665E-02 0,0000  
 36 -0,39792E-15 -0,45330E-15 0,0000 0,59449E-03 -0,15596E-02 0,0000  
 37 -0,40767E-15 -0,46160E-15 0,0000 0,58899E-03 -0,15554E-02 0,0000 

Resultats ANSYS: Coordenades de cada node 

NODE X Y Z THXY THYZ THZX 
1 46,2 9,6 0 0 0 0 
2 41,7 21,6 0 0 0 0 
3 39,5 22,7 0 0 0 0 
4 32,8 25,8 0 0 0 0 
5 25,6 28,9 0 0 0 0 
6 17,9 32,1 0 0 0 0 
7 17,6 33,1 0 0 0 0 
8 13,9 32,1 0 0 0 0 
9 10,8 13,3 0 0 0 0 
10 2,5 13,3 0 0 0 0 
11 2,5 0 0 0 0 0 
12 46,2 0 0 0 0 0 
13 46,156 9,717 0 0 0 0 
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14 46,112 9,8341 0 0 0 0 
15 46,068 9,9511 0 0 0 0 
16 46,024 10,068 0 0 0 0 
17 45,98 10,186 0 0 0 0 
18 45,936 10,303 0 0 0 0 
19 45,891 10,424 0 0 0 0 
20 45,846 10,544 0 0 0 0 
21 45,802 10,661 0 0 0 0 
22 45,758 10,779 0 0 0 0 
23 45,714 10,897 0 0 0 0 
24 45,67 11,014 0 0 0 0 
25 45,626 11,132 0 0 0 0 
26 45,581 11,249 0 0 0 0 
27 45,537 11,367 0 0 0 0 
28 45,493 11,485 0 0 0 0 
29 45,449 11,602 0 0 0 0 
30 45,405 11,72 0 0 0 0 
31 45,361 11,838 0 0 0 0 
32 45,317 11,955 0 0 0 0 
33 45,273 12,073 0 0 0 0 
34 45,228 12,191 0 0 0 0 
35 45,184 12,308 0 0 0 0 
36 45,14 12,426 0 0 0 0 
37 45,096 12,544 0 0 0 0 

Resultats ANSYS: Reaccions FZ a cada node 

NODE FZ 
1 -85547 
2 -50633 
3 -1091,3 
4 -10094 
5 -6355,5 
6 1,88E+05 
7 -1816,6 
8 10942 
9 7,53E+05 
10 -17593 
11 -13863 
12 -5189,6 
13 15170 
14 1610,9 
15 15895 
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16 7070,5 
17 11448 
18 4841,2 
19 9080,2 
20 4072,1 
21 7605,9 
22 3560,1 
23 6768,6 
24 3214,1 
25 6154,2 
26 2941,1 
27 5642 
28 2704,2 
29 5196,9 
30 2495,4 
31 4804,7 
32 2311,9 
33 4464,3 
34 2155,2 
35 4180,1 
36 2028,2 
37 3958,5 

Resultats ANSYS: Estat de tensions a cada node 

 
 PRINT S NODAL SOLUTION PER NODE 
  
 ***** POST1 NODAL STRESS LISTING *****   
 PowerGraphics Is Currently Enabled   
  
 LOAD STEP= 1 SUBSTEP= 1   
 TIME= 1,0000 LOAD CASE= 0   
 SHELL NODAL RESULTS ARE AT TOP/BOTTOM FOR MATERIAL 1  
  
 THE FOLLOWING X,Y,Z VALUES ARE IN GLOBAL COORDINATES  
  
 NODE SX SY SZ SXY SYZ SXZ  
 1 0,10847E+07 -0,44624E+07 0,0000 0,10645E+07 -0,41504E+06 -0,19225E+07 
 1 -0,10847E+07 0,44624E+07 15750, -0,10645E+07 -0,41504E+06 -0,19225E+07 
 2 -0,43873E+06 -0,74901E+06 0,0000 0,15490E+07 -0,13143E+07 -0,12645E+07 
 2 0,43873E+06 0,74901E+06 15750, -0,15490E+07 -0,13143E+07 -0,12645E+07 
 3 -0,18400E+06 0,18220E+06 0,0000 -0,10955E+06 -0,13566E+06 0,29202E+06 
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 3 0,18400E+06 -0,18220E+06 15750, 0,10955E+06 -0,13566E+06 0,29202E+06 
 4 -0,20927E+06 -0,43497E+06 0,0000 0,69406E+06 0,27025E+06 -0,86101E+06 
 4 0,20927E+06 0,43497E+06 15750, -0,69406E+06 0,27025E+06 -0,86101E+06 
 5 -0,80975E+06 0,13664E+06 0,0000 0,10827E+06 -0,15876E+06 0,40038E+06 
 5 0,80975E+06 -0,13664E+06 15750, -0,10827E+06 -0,15876E+06 0,40038E+06 
 6 0,54615E+07 0,61458E+07 0,0000 -0,44180E+07 0,10829E+07 0,10439E+07 
 6 -0,54615E+07 -0,61458E+07 15750, 0,44180E+07 0,10829E+07 0,10439E+07 
 7 85684, 52436, 0,0000 35191, -99337, -51073,  
 7 -85684, -52436, 15750, -35191, -99337, -51073,  
 8 -0,19190E+06 -87877, 0,0000 92131, 0,23171E+06 -0,62228E+06 
 8 0,19190E+06 87877, 15750, -92131, 0,23171E+06 -0,62228E+06 
 9 0,34580E+08 0,17750E+08 0,0000 0,12866E+08 0,58609E+07 3559,2  
 9 -0,34580E+08 -0,17750E+08 15750, -0,12866E+08 0,58609E+07 3559,2  
 10 0,41705E+06 0,41690E+06 0,0000 -0,19384E+06 -0,82423E+06 0,82304E+06 
 10 -0,41705E+06 -0,41690E+06 15750, 0,19384E+06 -0,82423E+06 0,82304E+06 
 11 0,32838E+06 0,32833E+06 0,0000 0,15478E+06 0,65024E+06 0,64922E+06 
 11 -0,32838E+06 -0,32833E+06 15750, -0,15478E+06 0,65024E+06 0,64922E+06 
 12 0,12235E+06 0,12227E+06 0,0000 -62608, 0,24478E+06 -0,24468E+06 
 12 -0,12235E+06 -0,12227E+06 15750, 62608, 0,24478E+06 -0,24468E+06 
 14 -51599, -0,16202E+07 0,0000 89248, 0,10169E+07 0,28515E+06 
 14 51599, 0,16202E+07 15750, -89248, 0,10169E+07 0,28515E+06 
 16 -55914, -0,58370E+06 0,0000 -33795, 0,39316E+06 0,11295E+06 
 16 55914, 0,58370E+06 15750, 33795, 0,39316E+06 0,11295E+06 
 18 -74386, -0,25372E+06 0,0000 61287, 0,15920E+06 0,17963E+06 
 18 74386, 0,25372E+06 15750, -61287, 0,15920E+06 0,17963E+06 
 20 -80169, -0,12091E+06 0,0000 58288, 14062, 0,19016E+06 
 20 80169, 0,12091E+06 15750, -58288, 14062, 0,19016E+06 
 22 -89725, -34494, 0,0000 82827, -65654, 0,20067E+06 
 22 89725, 34494, 15750, -82827, -65654, 0,20067E+06 
 24 -96186, 19092, 0,0000 92870, -0,11475E+06 0,20379E+06 
  
 ***** POST1 NODAL STRESS LISTING *****   
 PowerGraphics Is Currently Enabled   
  
 LOAD STEP= 1 SUBSTEP= 1   
 TIME= 1,0000 LOAD CASE= 0   
 SHELL NODAL RESULTS ARE AT TOP/BOTTOM FOR MATERIAL 1  
  
 THE FOLLOWING X,Y,Z VALUES ARE IN GLOBAL COORDINATES  
  
 NODE SX SY SZ SXY SYZ SXZ  
 24 96186, -19092, 15750, -92870, -0,11475E+06 0,20379E+06 
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 26 -96259, 59096, 0,0000 97489, -0,14042E+06 0,20153E+06 
 26 96259, -59096, 15750, -97489, -0,14042E+06 0,20153E+06 
 28 -89895, 86912, 0,0000 93697, -0,14761E+06 0,19396E+06 
 28 89895, -86912, 15750, -93697, -0,14761E+06 0,19396E+06 
 30 -77050, 0,10484E+06 0,0000 82507, -0,13870E+06 0,18164E+06 
 30 77050, -0,10484E+06 15750, -82507, -0,13870E+06 0,18164E+06 
 32 -58478, 0,11364E+06 0,0000 64449, -0,11546E+06 0,16508E+06 
 32 58478, -0,11364E+06 15750, -64449, -0,11546E+06 0,16508E+06 
 34 -35112, 0,11404E+06 0,0000 40561, -79471, 0,14493E+06 
 34 35112, -0,11404E+06 15750, -40561, -79471, 0,14493E+06 
 36 -8086,2 0,10670E+06 0,0000 12011, -32445, 0,12194E+06 
 36 8086,2 -0,10670E+06 15750, -12011, -32445, 0,12194E+06 
 38 21405, 92285, 0,0000 -19928, 23622, 96995,  
 38 -21405, -92285, 15750, 19928, 23622, 96995, 
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EXCEL: Dades i càlculs per cada punt 
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EXCEL: Armat calculat 
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EXCEL: Armat dissenyat 

 


