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Bloque A: Exposición de la V.P.O. 
 
 

1. ¿Qué es la V.P.O? 

- Introducción  

La Vivienda de Protección Oficial (VPO, también conocida como Vivienda de 
Protección Pública o Vivienda Protegida) es un tipo de vivienda parcialmente 
subvencionada por la administración pública española. 

En los últimos años la política de promoción de la vivienda de protección oficial 
ha experimentado un descenso muy grande, que la ha convertido en un 
recurso prácticamente inexistente. Las fuertes subidas de los precios de las 
viviendas han invadido el mercado de suelo, lo que ha desembocado en una 
situación en la que es prácticamente imposible obtener suelos en el mercado 
privado libre a un coste de repercusión que encaje con los precios máximos de 
venta de las viviendas de protección oficial.   

El fuerte aumento de la vivienda libre, junto con las dificultades de disponer de 
suelo para viviendas de protección oficial, han hecho decantarse a los 
promotores privados hacia la promoción libre, recogiendo grandes beneficios, y 
han dejado la promoción protegida en manos exclusivas de los promotores 
públicos y las promotoras sin ánimo de lucro y cooperativas. 

 

 

Grafico 1. Evolución de vivienda de V.P.O en Cataluña (viviendas iniciadas anuales 1990-2006) 
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La  previsión que se hizo en el pasado 2008 de viviendas iniciadas con 
protección oficial era de 12000 viviendas, y 40000 viviendas más para 
subvenciones públicas a los promotores de alquiler y de régimen especial.  

Además, por si fuera poco, los precios alcanzados por el mercado libre han 
obligado a los hogares que durante los últimos años han podido acceder a una 
vivienda de compra, tanto de obra nueva como de segunda mano, a 
endeudarse hasta límites que ponen en peligro no sólo la solvencia de las 
familias sino también su capacidad de consumo.  

Un largo período de diez años de fuerte inflación en los precios en el mercado 
inmobiliario ha dado lugar a una discordancia entre la evolución de los salarios 
y la evolución del coste de la vivienda: entre los años 1997 y 2006, los salarios 
medios en Cataluña han crecido un 30%, mientras que los precios medios de 
las viviendas han subido un 245% como media en Cataluña , pasando de los 
1500 euros/m² a los 3280 euros/m², y en la ciudad de Barcelona, de los 1900 
euros/m² a los 3800 euros/m². 

 

 

Grafico 2. Evolución del precio de la vivienda y de los salarios en Cataluña. (1998-2006) 

 

Al mismo tiempo, el mercado de vivienda de alquiler no ha sido una alternativa 
a la compra para la población con menos recursos. La oferta de viviendas en 
alquiler es insuficiente, y en su mayoría se encuentra ubicada en el mercado 
libre también, el cual, ha experimentado un encarecimiento muy marcado, y ha 
dejado de ser una opción con respecto a la compra. Las rentas de los 
alquileres en Cataluña, se han situado muy por encima de la capacidad de 
pago de muchos hogares con necesidad de alquilar. 
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Grafico 3. Variación anual de los precios de los mercados de vivienda en Barcelona. (1998-
2006) 

- Definición 

Las VPO o viviendas de protección oficial son aquellas cuyas dimensiones, tipo 
y precio están reguladas por la administración pública, de forma que establece 
unas condiciones para poder acogerse a beneficios económicos y fiscales por 
parte de los compradores, los cuales además deben reunir unas condiciones 
establecidas respecto a la titularidad de estas viviendas, ingresos, rentas 
familiares, etc. Así por ejemplo, el precio máximo por metro cuadrado será 1,56 
veces el precio por metro cuadrado de superficie útil, mientras que la superficie 
máxima de una vivienda considerada como VPO será de 90 metros cuadrados, 
salvo en el caso de que sea destinada para familia numerosa, en cuyo caso, la 
superficie puede verse aumentada hasta 120 metros cuadrados. 

El objetivo de la VPO es favorecer que los ciudadanos con rentas más bajas 
puedan adquirir o arrendar viviendas. 

Este tipo de viviendas VPO deben cumplir una serie de requisitos al ser 
otorgadas: Deben destinarse al domicilio habitual y no pueden superar una 
superficie máxima. Existen VPO’s de promoción pública (promovidas por la 
propia Administración), pero también de promoción privada. El precio de venta 
está limitado por unos máximos y fijados por ley. 

Existen limitaciones también para su compra/venta. Las viviendas VPO sólo 
pueden ser vendidas antes de su liberalización, previo aviso a la Administración 
que las gestionó, ya que puede ejercer su derecho preferente de compra. El 
precio, hasta que pierda la calificación de Vivienda de Protección Oficial, viene 
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regulado por la Administración. Existe libertad absoluta de precio cuando la 
vivienda deje su condición de protegida y pase a ser libre. 

A continuación pasamos a detallar una serie de conceptos,  a modo general en 
España, que explican claramente el nombre de V.P.O: 

- Clasificación  

Cuando una vivienda es clasificada como VPO, tanto el constructor/promotor 
como el comprador reciben ciertos beneficios, a cambio de los cuales quedan 
sujetos a ciertas condiciones legales durante el tiempo de clasificación de la 
vivienda como VPO. 

a) El constructor se compromete a no vender la vivienda por encima de un 
precio máximo fijado por la administración. Estos precios suelen estar bastante 
por debajo de los precios de mercado. A cambio, recibe una serie de 
beneficios, incluyendo la financiación de una gran parte del proyecto (hasta el 
80%) a un tipo de interés bajo, o en ocasiones, la administración impone al 
constructor la edificación de VPO como condición para permitir la edificación de 
vivienda libre.  

b) El comprador obtiene una vivienda a un precio notablemente inferior al del 
mercado (en ocasiones también subvenciones económicas para la compra). A 
cambio, la vivienda tiene una normativa de uso y venta especial: primero, debe 
ser el domicilio habitual del comprador. Segundo, si el comprador quiere 
revender la vivienda, el precio está fijado por la administración, quien además 
posee derecho preferente de compra.  

- Descalificación 

La calificación de VPO suele tener un periodo de validez, tras el cual la VPO 
pasa a ser vivienda libre. A veces es posible desclasificar una vivienda como 
VPO antes de la terminación del periodo de validez. En ese caso, las 
administraciones suelen exigir la devolución de las subvenciones otorgadas. 

- Requisitos exigibles  

En términos generales, para que una vivienda sea clasificable como VPO, la 
administración establece una serie de requisitos legales tanto para la vivienda 
(tamaño y precio máximos) como para el comprador (ingresos máximos, 
típicamente expresados en múltiplos del IPREM, no disponibilidad de otra 
vivienda, empadronamiento en el territorio regido por la administración, etc.). 
Cuando el número de potenciales compradores excede al de la oferta de VPO, 
las administraciones suelen recurrir a sorteos para decidir las adjudicaciones. 

- Viviendas de promoción pública  

En ocasiones, el promotor es la misma administración. En este caso, se habla 
de VPO de promoción pública. En comparación, cuando el promotor es una 
entidad privada, se habla de VPO de promoción privada. 
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- Régimen especial  

Cuando una VPO se destina a compradores de ingresos extremadamente 
bajos, en ocasiones se usa el término VPO de régimen especial. En 
comparación, las demás VPO se denominan VPO de régimen general. 

 

A nivel regional, cada comunidad tiene su propia normativa y sus propios 
planes de actuación en el ámbito de la vivienda. En la ciudad de Barcelona, 
ante la situación actual del precio de la vivienda, que provoca que 
determinados colectivos tengan dificultades para acceder a una, la 
Administración está impulsando nuevas tipologías de vivienda de promoción 
pública, llamadas viviendas asequibles o protegidas, dirigidas a los colectivos 
más desfavorecidos. 
 
A diferencia de la vivienda libre, que no tiene ninguna regulación en lo que 
concierne al acceso, uso o venta, la vivienda asequible engloba las viviendas 
bajo protección pública que están por debajo del precio de mercado y en las 
que las condiciones de acceso, compra o alquiler están reguladas por la ley.  
 
Los tipos de vivienda asequible son los siguientes:  

• Vivienda concertada  
• Vivienda protegida  
• Vivienda dotacional para jóvenes y personas mayores 

 Vivienda concertada 

Las viviendas de precio concertado son viviendas que la Administración ha 
calificado como tales, con el objetivo de que se vendan o se alquilen a un 
precio inferior al de la vivienda libre pero superior al de la vivienda de 
protección oficial (VPO), para facilitar el acceso a colectivos con nivel de 
ingresos superiores a los que permite el VPO. Están regulados por ley y para 
acceder hay que cumplir las condiciones establecidas.  
 
Se trata de viviendas destinadas a ser domicilio habitual, con una superficie útil 
máxima que no puede exceder los 90 m2 -excepto en los supuestos de familia 
numerosa, que entonces puede llegar a los 120 m2- y que están sujetas a una 
normativa propia.  

 Vivienda protegida 

La política municipal de vivienda se desarrolla con actuaciones que se dirigen 
principalmente a las personas que, por su condición o procedencia, necesitan 
una vivienda protegida, ya que les falta una vivienda digna y adecuada o tienen 
dificultades para mantener lo que poseen.  
 
Por lo tanto, se actuará principalmente en beneficio de las personas con bajo 
poder adquisitivo, y de las personas que necesiten atenciones especiales tanto 
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por causas sociales como por otras derivadas de las actuaciones urbanísticas 
de mejora.  
 
Las viviendas con protección oficial (VPO) son viviendas que la Administración 
ha calificado de protegidas, con el objetivo de ponerlas al mercado y facilitar su 
acceso a los colectivos más desfavorecidos. Las ventajas fundamentales son el 
precio, por debajo de las viviendas concertadas, y las ayudas económicas que 
se conceden para comprarlas.  
 
Se trata de viviendas destinadas a ser domicilio habitual, con una superficie útil 
máxima que no puede exceder los 90 m2 -excepto en los supuestos de familia 
numerosa, que puede llegar a 120 m2- y que están sujetas a una normativa 
propia.  
 
Hay dos tipos de viviendas protegidas:  

De régimen general: viviendas destinadas a adquirientes, adjudicatarios o 
promotores individuales para uso propio que tengan unos ingresos familiares 
ponderados no superiores a 5,5 veces el salario mínimo interprofesional, y 
siempre que el precio de venta no supere el fijado legalmente.  

De régimen especial: viviendas destinadas a adquirientes, adjudicatarios o 
promotores individuales para uso propio que tengan unos ingresos familiares 
ponderados no superiores a 2,5 veces el salario mínimo interprofesional, y 
siempre que su precio de venta no supere el fijado legalmente.  

Las viviendas protegidas tienen limitaciones en la venta. Esta medida impide 
las compras especulativas de este tipo de viviendas y proporciona un hogar a 
quien realmente lo necesita.  
 
Por otro lado, los constructores interesados en edificar viviendas con protección 
oficial también disponen de una serie de beneficios. Una vez obtenida la cédula 
de calificación provisional, los promotores pueden obtener un préstamo 
cualificado con tres años, como máximo, de carencia y veinte de amortización, 
a un tipo de interés del 3,16%.  
 
Este préstamo puede cubrir el 80% del precio de venta de la vivienda y del 
garaje y/o trastero, vinculados registralmente y en el proyecto en la vivienda, y 
pasa a tener la consideración de préstamo al comprador cuando los 
adquirientes de las viviendas se subrogan en el momento de elevar a escritura 
pública el contrato de compraventa. 
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 Vivienda dotacional para jóvenes y personas mayores 

Para atender la necesidad de vivienda de los colectivos de jóvenes y personas 
mayores que no disponen de recursos económicos suficientes, el Ayuntamiento 
ha impulsado un nuevo modelo que consiste en la construcción de un tipo de 
vivienda llamada dotacional.  
 
Estas viviendas son de superficie reducida, con servicios comunes, con un 
alquiler asequible y contratos de una duración determinada (de cinco años), 
para asegurar la rotación de los adjudicatarios en el caso de viviendas para 
gente joven.  

 

Por lo que concierne a la Generalitat de Catalunya, actualmente también ha 
propuesto una serie de actuaciones en materia de vivienda, adoptando nuevas 
figuras de protección oficial, llamadas también vivienda concertada, alquiler con 
opción a compra y financiación de alojamientos colectivos, amparadas por el 
reciente Decret 152/2008, de 29 julio. 

1. Vivienda concertada 
 
El Govern aprobó el 29 de julio, el Decret 152/2008, de 29 de julio, a través del 
cual se regulan la vivienda concertada y la vivienda de alquiler con opción de 
compra, que se dirige a los hogares que no pueden acceder a las viviendas con 
protección oficial tradicionales porque superan el límite de ingresos, pero que 
tienen dificultades económicas especiales para acceder a las del mercado libre. 
La vivienda concertada tendrá un precio un 30% por debajo de los actuales 
precios del mercado libre y los adquirientes tendrán acceso a préstamos 
preferentes con un tipo de interés fijo gracias al acuerdo suscrito el 9 de julio de 
2008 entre la Generalitat y las entidades financieras que operan en Cataluña. 
 
La vivienda concertada nace de los compromisos del Pacto nacional para la 
vivienda como una de las medidas para mejorar el acceso a la vivienda, 
especialmente de los jóvenes, teniendo en cuenta las dificultades de muchas 
familias para acceder a la vivienda. 
 
La vivienda concertada se crea con dos finalidades: por un lado para las 
viviendas que se construyen sobre suelo de reserva urbanística que el 
planteamiento urbanístico lo especifique, y por otro lado, para las viviendas del 
mercado libre construidas o en construcción o de segunda mano. 
 
Los precios máximos de venta por metro cuadrado de superficie útil de estas 
viviendas, determinados según zonas geográficas los fija el consejero de Medi 
Ambient i Habitatge y para el año 2008 son: 
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La superficie útil máxima de las viviendas concertadas que se construyen sobre 
suelo de reserva urbanística con esta finalidad, será de 80 m2. En el resto de 
casos, es decir, para las Viviendas Concertadas Existentes, viviendas 
construidas o en construcción, o de segunda mano, no hay límite de superficie 
pero sí de precio máximo de venta: 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
La calificación de estas viviendas será de 15 años para los que estén sobre 
suelo libre, periodo durante el que el propietario, si quiere vender el piso, tendrá 
que respectar los precios máximos de venta de la vivienda concertada con 
protección oficial. Para las que se construyen sobre suelo de reserva 
urbanística la calificación estará vinculada al suelo y, en ningún caso, podrá ser 
inferior a 30 años, tal y como marca la ley del derecho a la vivienda. 
 
 

Financiación de la adquisición de vivienda de protección oficial 
 
El 9 de julio se firmó un convenio con 18 entidades financieras, las principales 
que operan en Cataluña, para la financiación de la compra de viviendas 
protegidas y de las obras de rehabilitación de viviendas. 
 
 

Préstamos para financiar la adquisición de vivienda concertada. 
 
Los compradores de viviendas concertadas, figura prevista en el Pacto nacional 
para la vivienda, tendrán una línea de financiación especial y con mejores 
condiciones que las del mercado, a la que también podrán tener acceso los 
compradores y adjudicatarios del resto de regímenes de vivienda protegida 
(general, especial y de precio concertado). 

Precio máximo del metro cuadrado de vivienda 
concertada 

Zona A.1 4.000 euros
Zona A.2. 3.500 euros
Zona A.3 3.200 euros
Zona B 2.600 euros
Zona C 2.100 euros
Zona D 1.600 euros

Precio máximo del metro cuadrado de vivienda 
concertada 

Zona A.1 300.000 euros
Zona A.2. 280.000 euros
Zona A.3 250.000 euros
Zona B 200.000 euros
Zona C 160.000 euros
Zona D 120.000 euros
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Se trata de préstamos hipotecarios que pueden llegar hasta el 80% del precio 
de la vivienda, a tipo fijo a largo plazo (30-40 años) y con cuotas crecientes al 
1% anual. Los tipos de interés en el momento de la firma del convenio de para 
los tres primeros meses serán del 5,148% para los préstamos a 40 años, y del 
5,297% para los préstamos a 30 años. 
 
Además, el convenio prevé préstamos hasta el 20% restante del precio de la 
vivienda también con garantía hipotecaria, en este caso de tipo variable a 10 ó 
20 años. Para estos préstamos, el tipo de salida será del Euribor + 1,25. 
 
 
2. Alquiler con opción de compra. 
 
El Decret 152/2008,  de 29 de julio, también regula, por primera vez en 
Cataluña, el alquiler con opción a compra, para las tipologías de vivienda 
concertada y de vivienda de protección oficial en régimen general. El Govern 
percibe el alquiler con opción de compra como un medio para ayudar a los 
ciudadanos a acceder a una vivienda y a la vez, permitir una nueva línea de 
actuación para los promotores de vivienda. 
 
 
En el caso de alquiler con opción de compra de la vivienda concertada, las 
condiciones de venta son las siguientes: 
 

• el precio del alquiler el primer año no puede superar el 3% del precio 
máximo de venta de la zona donde se ubica la vivienda, 

• el inquilino podrá ejercer la opción de compra cuando hayan pasado 
7 años desde la fecha de calificación definitiva de la vivienda, o de la 
declaración de vivienda como vivienda concertada existente, siempre 
y cuando la haya ocupado de manera ininterrumpida durante 5 años, 

• el promotor debe descontar del precio de venta, un mínimo del 40% 
de las rentas cobradas al inquilino durante el período de alquiler, 

• el precio máximo de venta de estas viviendas será el precio máximo 
vigente para las viviendas concertadas en el momento de ejercer la 
opción. En ese momento, el comprador podrá utilizar los préstamos 
preferentes convenidos por la Generalitat con las entidades 
financieras y optar por subvenciones a fondo perdido establecidos. 

 
En el caso de alquiler de compra de vivienda de protección oficial en régimen 
general, las condiciones son las siguientes: 
 

• el precio del alquiler el primer año es el previsto en las viviendas de 
protección oficial de renta básica a 10 años, 

• el inquilino podrá ejercer la opción de compra cuando hayan pasado 
10 años desde la fecha de la calificación definitiva, y siempre y 
cuando la haya ocupado durante un mínimo de 5 años 
ininterrumpidamente, 

• el promotor tendrá que descontar del precio de venta, un mínimo del 
60% de las rentas cobradas al inquilino durante el período de alquiler, 
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• el precio máximo de venta de estas viviendas será el resultante de 
multiplicar el precio máximo de venta de las viviendas de protección 
oficial en régimen general de la zona donde se ubica la vivienda por 
el IPC del período transcurrido entre la calificación definitiva y el 
momento de la venta, 

• las personas con ingresos bajos y que cumplan las condiciones de 
primer acceso a la vivienda, podrán optar a las mismas ayudas que 
los compradores de una vivienda de protección oficial en régimen 
general. Estas ayudas consisten en el derecho a la subsidiación del 
préstamo convenido y a una ayuda directa a la entrada. 

 
 
3. Financiación de Alojamientos Colectivos 
 
 Se trata de desarrollar en Cataluña una modalidad de alojamientos para 
colectivos con necesidades especiales de tutelaje, en suelos no residenciales, 
para que se puedan acoger a las ayudas que prevé el Reial Decret 14/2008, 11 
de enero, del Plan Estatal de Vivienda. 
 
Los alojamientos colectivos protegidos deben cumplir las condiciones 
siguientes: 
 

• Superficie útil mínima de 15 metros cuadrados para las unidades de 
alojamiento que se destinen a un ocupante y de 25 metros cuadrados 
para las que se destinen a dos ocupantes. No podrán superar los 40 
metros cuadrados de superficie. 

• Se deben ajustar las rentas máximas según zonas, establecidas en la 
normativa del Plan por el derecho a la vivienda para las promociones 
de alquiler de renta básica a 25 años. 

• Ser promovidos previo convenio entre los promotores o gestores, el 
Departament de Medi Ambient i Habitatge y el ayuntamiento 
correspondiente. 

 

- Instituciones y organismos que promueven V.P.O en Cataluña 

Incasol:  

El Instituto Catalán del Suelo es un organismo autónomo del Departamento de 
Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de Catalunya. Su objetivo 
se centra en la creación de suelo urbanizado para uso residencial, industrial y 
de servicios, la promoción pública de vivienda, la rehabilitación de núcleos 
antiguos y la restauración de monumentos, y la realización de obras por 
encargo de otros departamentos y ente de la Generalitat (DURSI, Cultura, 
Bienestar Social, Enseñanza, etc.) 
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Patronato Municipal de la Vivienda:  

El Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona, institución que forma parte 
del Ayuntamiento de Barcelona, tiene el objetivo de promover viviendas de 
protección oficial y de precio asequible. 

Regesa:  

Regesa, Sociedad Metropolitana de Rehabilitación y Gestión, es propiedad del 
Consejo Comarcal de El Barcelonés. Su tarea se centra en la promoción de la 
vivienda protegida, la rehabilitación de viviendas y la gestión urbanística. 

Adigsa: 

Sus siglas significan Administración, Promoción y Gestión, S.A., se dedica a la 
administración del patrimonio inmobiliario del Instituto Catalán del suelo. 
Gestionan, impulsan y ejecutan las políticas de vivienda en el territorio catalán, 
dentro de los ámbitos de vivienda social, acceso a la vivienda, rehabilitación y 
mejora del parque público y gestión de viviendas públicas y privadas. 

Impsol: 

El Instituto Metropolitano de Promoción de Suelo y Gestión Patrimonial 
"IMPSOL" es una Entidad pública empresarial local dependiendo de la 
Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana de Barcelona. Es un 
Organismo Público con personalidad jurídica propia. 
El objetivo del IMPSOL, es la administración, la gestión y la explotación del 
patrimonio de la Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana de 
Barcelona, así como la promoción de suelo industrial, residencial, para 
actividades y equipamientos; y también para espacios libres: parques, zonas 
verdes y zonas deportivas; la edificación y promoción de viviendas y las 
actuaciones ligadas al desarrollo de las costas.  

 

- Historia Legislativa 

La primera legislación sobre VPO en España es el Decreto 2131/1963, de 24 
de julio, a su vez desarrollado por el Decreto 2114/1968, de 24 julio por el que 
se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley sobre viviendas de 
protección oficial. Esta ley diferenciaba dos grupos de vivienda, las de Grupo I, 
orientadas a clases medias y altas, y cuyo principal incentivo era la 
financiación, y las de Grupo II, que además recibían préstamos, primas e 
incluso subvenciones. 
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- Normativa Catalunya 

DECRET 152/2008, de 29 de juliol, pel cual es regulan l’habitatge concertat y 
l’habitatge de lloguer amb opció de compra, i s’adopten altres mesures en 
materia de l’habitatge. 
 
ORDRE MAH/194/2008, de 28 d’abril, per la qual es modifiquen determinades 
previsions del Decret 244/2005, de 8 de novembre, d’actualització del Pla per al 
dret a l’habitatge 2004-2007, prorrogat pel Decret 288/2007, de 24 de 
desembre, i es determinen els municipis que s’inclouen en les subzones de la 
zona geográfica A.  
 
LLEI 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge.  

DECRET 255/2005, de 8 de novembre, d’actualització del Pla per al dret a 
l’habitatge 2004-2007. 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2005, de la Subsecretaría, por la que 
se da publicidad al Convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de 
Vivienda y la Comunidad Autónoma de Cataluña, para aplicación del Plan 
Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda. 

 

- Normativa Estatal 

REAL DECRETO 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan 
Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 

REAL DECRETO 14/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Real 
Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-
2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda. 

Real Decreto 727/1993, de 14 de mayo, sobre precio de las viviendas de 
protección oficial de promoción privada. 

ORDEN VIV/3149/2006, de 3 de octubre, por la que se crea y regula el 
Registro de Viviendas Protegidas. 

ORDEN VIV/946/2008, de 31 de marzo, por la que se declaran los ámbitos 
territoriales de precio máximo superior para el año 2008, a los efectos del Real 
Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-
2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda. 

Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre 1978. Desarrolla el Real 
Decreto-Ley 31/1978, Política de Vivienda. 
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2. Exposición Pacto Nacional para la Vivienda 2007-2016 (Cataluña) 

- Introducción  

Ante la grave dificultad de muchas familias catalanas para acceder a un 
alojamiento, el Gobierno ha impulsado el Pacto Nacional para la Vivienda 2007-
2016, que supone un salto cuantitativo y cualitativo en la política de vivienda. 
La Generalitat asume el compromiso de: 

• Potenciar las ayudas a las familias, tanto para el alquiler como para la 
compra de una vivienda.  

• Construir más vivienda asequible para jóvenes, personas de la tercera 
edad y trabajadores con rentas bajas.  

• Evitar la exclusión de la sociedad porque no se dispone de un lugar 
digno para vivir.  

• Erradicar el asedio inmobiliario, la sobre ocupación y la infravivienda. 

El Pacto se compone de 800.000 acciones, que se llevarán a cabo en diez 
años (2007-2016) y que tendrán un coste público de 8.221 M€. El 81% de esta 
cifra lo aportará la Generalitat; el 13%, el Estado, y el 6%, operadores sociales 
a partir de proyectos convenidos. Previamente ha habido un proceso de 
participación y de aportaciones muy complejo por parte de todos los agentes 
implicados en la vivienda: 

• Administración: Generalitat, ayuntamientos, diputaciones y consejos 
comarcales.  

• Promotores, cooperativas, fundaciones, constructores, agentes 
inmobiliarios, entidades financieras.  

• Asociaciones vecinales, sindicatos, colegios profesionales. 

En concreto, todas las entidades firmantes del Pacto Nacional para la vivienda 
son: 

 Agentes sociales. 

Comisiones obreras de Cataluña. 
Unión General de trabajadores de Cataluña. 
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 Representantes administraciones locales e instituciones locales. 

Asociación catalana de municipios y comarcas. 
Diputación de Barcelona. 
Diputación de Girona. 
Diputación de Lleida. 
Federación de Municipios de Cataluña. 

 Agentes Sectoriales. 

Asociación de Fundaciones de viviendas sin ánimo de lucro - COHABITAC. 
Asociación española de promotores públicos de vivienda y suelo AVS. 
Cámara oficial de contratistas de obras de Cataluña. 
Federación catalana de cajas de ahorros. 
Federación catalana de promotores y constructores de edificios. 
Federación de cooperativas de vivienda de Cataluña. 
Federación de gremios de constructores de obras de Cataluña. 
Gremio de constructores de obras de Barcelona y comarcas. 
Unión sindical obrera de Cataluña. 

 Organizaciones sociales y ciudadanas. 

Cáritas diocesanas de Barcelona. 
Confederación de Asociaciones de vecinos de Cataluña. 
Consejo Nacional de la juventud de Cataluña. 
Federación de Asociaciones de vecinos y vecinas de Barcelona. 
Justicia y Paz. 
Organización de consumidores y usuarios de Cataluña. 

 Grupos Parlamentarios. 

Grupo parlamentario Socialista-Ciudadanos por el cambio (PSC-CpC). 
Grupo parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya (Esquerra). 
Grupo parlamentario de Iniciativa per Catalunya Verds – Izquierda Unida y 
alternativa. 
Grupo Mixto. 
Consejería de Medio Ambiente y Vivienda. 
Presidente de la Generalitat de Catalunya. 
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El Pacto parte de un diagnóstico muy exacto de la situación actual. 
Actualmente y según los estudios de vivienda en Cataluña hay: 

• 200.000 hogares que necesitan algún tipo de ayuda para poder acceder 
a una vivienda (jóvenes, gente mayor, trabajadores con rentas bajas, 
familias mono parentales, inmigrantes extracomunitarios). En el año 
2016 habrá 440.000.  

• 200.000 hogares que necesitan soporte público para hacer mejoras o 
adaptaciones en sus viviendas. Por ejemplo, hay 90.000 viviendas en 
edificios de más de tres plantas que no disponen de ascensor y 100.000 
hogares que necesitan obras de adecuación de sus viviendas por 
problemas de movilidad.  

• 6.000 personas sin techo, 10.000 personas mal alojadas (en viviendas 
no dignas) y 10.000 personas en situación de amontonamiento o sobre 
ocupación. 

A partir de esta realidad, el Pacto Nacional para la Vivienda plantea cinco retos, 
que se tendrán que llevar a cabo en el plazo de diez años (2007 al 2016). 

- Los 5 retos 

1º. Mejorar el acceso a la vivienda, especialmente a los jóvenes 

Con más viviendas para jóvenes, con más ayudas para pagar el alquiler y la 
hipoteca y con más suelo para construir viviendas con protección oficial. Las 
medidas a adoptar serán: 

• Movilizando suelo para construir 250.000 viviendas con protección 
oficial.  

• Construyendo 160.000 viviendas con protección oficial (50.000 en cuatro 
años), especialmente para jóvenes que deben emanciparse.  

• Movilizando 62.000 viviendas del parque desocupado (22.000 de las 
cuales en cuatro años).  

• Incrementando el número de ayudas directas para el alquiler o la 
hipoteca hasta las 140.000 familias (60.000 de las cuales en cuatro 
años). 

Importe: 4.974 M€ 
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2º. Mejorar la calidad del parque de viviendas 

Con más ayudas para la rehabilitación, más ayudas para la instalación de 
ascensores y más ayudas para adecuar las viviendas. Las medidas a adoptar 
serán: 

• Ofreciendo ayudas públicas para rehabilitar 300.000 viviendas (199.000 
de las cuales en cuatro años).  

• Con ayudas para instalar 10.000 ascensores.  
• Garantizando la accesibilidad, la habitabilidad y la sostenibilidad de las 

viviendas. 

Importe: 1.449 M€ 
 
3º. Mejorar el alojamiento de la gente mayor y de las personas con 
diversidad funcional 

El alojamiento de la gente mayor y de las personas con discapacidades se ve 
condicionado por dos problemas: el económico y la no disponibilidad de 
viviendas adaptadas a sus necesidades específicas, particularmente de 
movilidad. Para hacer frente a estas situaciones, el pacto plantea: 

• Ayudas para pagar el alquiler para 20.000 hogares.  
• Aportar 15.000 viviendas dotacionales adaptadas.  
• Incrementar el parque de viviendas accesibles. 

Importe: 798 M€ 

4º. Prevenir la exclusión social residencial 

Hay personas que están en especial riesgo de exclusión social porque no 
pueden hacer frente al coste de una vivienda o porque se encuentran en una 
posición vulnerable ante procesos inmobiliarios o urbanísticos que priorizan la 
rentabilidad económica a la equidad social. Para combatir la exclusión social, el 
pacto propone: 

• Un sistema universal de ayudas personales a 60.000 hogares para el 
alquiler, la hipoteca o para evitar desahucios.  

• Erradicación del asedio inmobiliario. 

Importe: 751 M€ 
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5º. Garantizar un alojamiento digno y adecuado en los hogares mal 
alojados 

Las personas sin techo, las que viven en la calle, las personas que viven en 
infraviviendas, las que comparten viviendas con demasiada gente (sobre 
ocupación), las que han sido víctimas de un desahucio injustificado, las 
personas separadas con pocos recursos, las personas víctimas de maltratos y 
las personas afectadas por paro sobrevenido son especialmente sensibles a la 
problemática de la vivienda. El pacto plantea: 

• Ayudas para 23.000 personas que viven en la calle o familias mal 
alojadas mediante 15.000 viviendas de inclusión y 8.000 viviendas de 
urgencia.  

• Erradicar la sobre ocupación de las viviendas y la infravivienda. 

Importe: 250 M€ 

 

El Pacto Nacional para la Vivienda, para conocer la evolución del sector, ha 
creado un  barómetro del clima de confianza del sector de la vivienda, una 
herramienta que recoge las percepciones de todos los protagonistas sobre 
cuestiones como el precio de las viviendas o de las hipotecas, el acceso a la 
vivienda, la capacidad de los municipios para construir viviendas con protección 
oficial, etc. 

Cada semestre se publica el barómetro con una valoración de los indicadores 
planteados sobre el sector. 

Esto permitirá conocer, de parte de todos los actores implicados, los retos 
fundamentales del Pacto Nacional para la Vivienda: el acceso a la vivienda, la 
calidad del parque de viviendas, el alojamiento de la gente mayor y de las 
personas con movilidad reducida, la prevención de la exclusión social y la 
garantía de una vivienda digna. 
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3. Exposición Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la 
vivienda. 
 
Tras la firma del Pacto Nacional para la vivienda 2007-2016, y todos los 
planteamiento y actuaciones a realizar para cumplir el pacto, se establece la 
Ley 18/2007 del derecho a la vivienda, que engloba prácticamente todo los 
contenidos firmados en este pacto, y que conjuntamente, con sucesivos 
decretos, harán que sean cumplidos y se lleven  a cabo los objetivos 
propuestos en el pacto. 
 

‐ Objeto de la ley.  

El objeto de la ley es regular el derecho a la vivienda, entendido como el 
derecho de toda persona a acceder a una vivienda digna que sea adecuada, en 
las distintas etapas de la vida de cada cual, a la situación familiar, económica y 
social y a la capacidad funcional. Con el objeto de regular este derecho 
constitucional y estatutario, y de garantizar su mayor efectividad, la ley 
establece:  
 
a) Establece el conjunto de actuaciones, derechos y obligaciones de los 
agentes públicos, privados y sociales implicados en el sector de la vivienda y 
asigna competencias en esta materia.  
 
b) Define las políticas de vivienda y los instrumentos de planificación y 
programación para su aplicación.  
 
c) Fija los parámetros de calidad y accesibilidad de las viviendas y las medidas 
para garantizar su buen uso, conservación y rehabilitación.  
 
d) Establece medidas para asegurar la protección de los consumidores y 
usuarios de viviendas y la transparencia del mercado inmobiliario.  
 
e) Define, con referencia a la materia objeto de la presente ley, los derechos, 
deberes y criterios que deben ser respetados en el ejercicio de las actividades 
de promoción, construcción, transacción y administración de viviendas.  
 
f) Establece el régimen jurídico y las condiciones de adjudicación, gestión y 
control de las viviendas de protección oficial, tanto privadas como públicas, y 
regula su provisión y demás actuaciones susceptibles de protección.  
 
g) Establece medidas de intervención administrativa y el régimen sancionador.  
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‐ Finalidades de la ley.  

Las finalidades de la ley son:  
 
a) Hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada, establecido por 
la Constitución y el Estatuto, y el resto de derechos constitucionales conexos.  
 
b) Establecer criterios para asegurar la coherencia de las actuaciones públicas 
y privadas de promoción y rehabilitación de viviendas con las políticas públicas 
de desarrollo económico, social y urbanístico.  
 
c) Garantizar que las viviendas y los elementos comunes de los edificios de 
que forman parte cumplen los requisitos de calidad pertinentes, fijar los criterios 
para establecer los requisitos que deben cumplir las edificaciones con uso 
residencial en relación con la cohesión social y al respeto al medio ambiente y 
velar para que el entorno urbano en el que se integran sea digno y adecuado.  
 
d) Impulsar la conservación, rehabilitación, reforma y renovación del parque de 
viviendas.  
 
e) Proteger los derechos de los consumidores y usuarios de viviendas fijando 
las reglas que deben cumplir los agentes que intervienen en la promoción, la 
edificación, mantenimiento, reforma y rehabilitación de las viviendas y edificios 
y estableciendo las normas a las que deben someterse las partes en las 
relaciones jurídicas de transmisión, uso y tenencia de las viviendas.  
 
f) Promover la erradicación de cualquier discriminación en el ejercicio del 
derecho a la vivienda, por medio del establecimiento de medidas de acción 
positiva en favor de colectivos vulnerables y de la penalización de conductas 
discriminatorias en el acceso a la vivienda.  
 
g) Alcanzar una oferta significativa de viviendas destinadas a políticas sociales, 
centrada especialmente en las distintas modalidades de viviendas de 
protección oficial, que sea territorialmente equilibrada, se adapte a la diversidad 
de situaciones personales y familiares, a la diversidad de capacidades 
funcionales y a la diversidad territorial, urbana y socioeconómica que la 
justifican y preste una atención especial a los colectivos que sufren exclusión o 
riesgo de exclusión, por razones estructurales o coyunturales, en el acceso al 
mercado de la vivienda.  
 
h) Promover la diversidad y la cohesión sociales en los barrios y sectores 
residenciales de las ciudades y pueblos, como garantía de una adecuada 
integración en el entorno urbano, y prevenir fenómenos de segregación, 
exclusión, discriminación o acoso por razones socioeconómicas, demográficas, 
de género, culturales, religiosas o de cualquier otro tipo.  
 
i) Delimitar el contenido de la función social de la propiedad de las viviendas e 
identificar y corregir las situaciones de incumplimiento de dicha función social.  
 
j) Potenciar la participación de las cooperativas de viviendas y de las entidades 
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de carácter social y asistencial en las políticas de vivienda, en actuaciones de 
promoción, construcción, conservación, rehabilitación y renovación del parque 
de viviendas y en tareas de administración y gestión de las viviendas.  
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4. Propuesta de actuaciones extraordinarias de la Generalitat en 
materia de vivienda ante la crisis.  

 
Medida 1. Avance de subvenciones para la rehabilitación de los proyectos 
que hayan iniciado obra con ayuda pública reconocida. 
 

- Justificación: 
 

La difícil situación en l que se encuentran hoy muchas familias y muchas 
comunidades de propietarios para llevar a cabo obras de rehabilitación 
necesaria en sus edificios, entendiendo que la rehabilitación se considera un 
ámbito de máxima prioridad dentro de las políticas de vivienda. 
 

- Características: 
 
Ante esta situación, el Govern acuerda introducir en los programas de 
rehabilitación del DMAH la posibilidad de concesión de anticipos de las 
subvenciones reconocidas. 
 

- Condiciones: 
 
Adelanto del 60% de las subvenciones aprobadas en las convocatorias 
manteniendo en reserva el 40% restante para hacerlo efectivo en el momento 
de la presentación de los certificados finales de obra. 
 
Tener reconocido el derecho a una subvención para realizar obras de 
rehabilitación por la Dirección general de Calidad y Rehabilitación de la 
Vivienda y haber iniciado las obras. 
 
Justificar el gasto equivalente al 30% del importe de las obras. 
 

- Alcance: 
 
Hogares beneficiados por la medida: 120.000  (90.000 correspondientes a los 
años 2006, 2007 y 2008, y 30.000 previstas para las convocatorias del año 
2009). 
 
Importe de la medida: 120 millones de euros, de un total de 200 millones de 
euros de las convocatorias. 
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Medida 2. Compra de edificio de viviendas del  INCÀSOL, susceptibles de 
ser calificadas como viviendas de protección oficial en régimen general. 
 

- Justificación: 
 

La situación actual del mercado inmobiliario, afectado por un doble problema 
grave de retención de la demanda y de recorte importante de la financiación de 
las operaciones de compra, está dejando muchas promociones ya acabadas o 
en curso de construcción con serias dificultades de comercialización. Este 
fenómeno se produce en paralelo a la acumulación de demanda de vivienda 
asequible para parte de una población que no puede acceder a los precios del 
mercado libre y que encuentra también obstáculos importantes a la hora de 
acceder a préstamos. 
 

- Características: 
 

Ante esta situación, el Govern aprobó que el INCASÒL compre, en virtud de su 
condición de órgano público proveedor de viviendas protegidas, edificios de 
pisos, susceptibles de ser reconducidos de su régimen jurídico libre inicial al 
régimen de protección oficial. 
 

- Condiciones: 
 

Compra de los edificios, mediante concurso público del INCASÒL, y en base a 
los siguientes criterios de prioridad: 
 

• Precio máxima de las viviendas: el de la protección oficial en régimen 
general 

• Prioridad de las viviendas a precio de protección oficial de régimen 
especial 

• Prioridad de los precios más bajos 
• Prioridad de la oferta en zonas de fuerte demanda de vivienda protegida 

(Zonas A, B y C) 
• Venta o adjudicación de las viviendas a precio máximo de protección 

oficial de régimen general, a personas inscritas en las listas municipales 
de solicitantes, mediante ADIGSA. 

 
- Alcance: 

 
Viviendas susceptibles de acogerse a la medida durante el año 2009: 500 
iniciales. 
 
Importe de la operación: 75 millones de euros. 
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Medida 3. Cobertura del riesgo de las entidades financieras en la 
financiación de viviendas de protección oficial. 
 

- Justificación: 
 
Las restricciones de crédito de los últimos meses, inmersa en la compleja 
situación financiera internacional dificulta a muchas familias la financiación de 
la compra de una nueva vivienda, incluida la vivienda de protección oficial. La 
aplicación de condiciones de evaluación de riesgo muy rigurosas, la 
financiación estrictamente limitada al máximo del 80% del precio de venta, la 
aplicación de garantías y avales complementarios duros, sin los cuales no se 
aprueban operaciones ha hecho disminuir el número de hipotecas contratadas. 
 

- Características:  
 
Ante esta situación, el Govern aprueba una oferta de compromiso por parte del 
DMAH, de recompra de las viviendas de protección oficial (de régimen 
especial, de régimen general o de precio concertado) hipotecados durante el 
año 2009, que tengan problemas de pago. 
 

- Operativa: 
 
Convenio entre el DEIF y el DMAH con las entidades financieras de Cataluña. 
 
Adquisición de las viviendas que constituyan la garantía de los préstamos 
cuando se encuentren en situación de impago, bien sea mediante compra 
directa al deudor-propietario para destinar el importe de la compra a la 
cancelación del préstamo, o bien sea mediante la adquisición a la entidad 
financiera después del procedimiento judicial de ejecución. 
 
Precio máximo de adquisición de las viviendas por parte de la Generalitat, el 
máximo legal de la vivienda protegida de cada modalidad. 
 
Destino de las viviendas obtenidas o bien a alquiler del deudor o bien venta o 
alquiler a otros solicitantes de vivienda protegida, mediante ADIGSA. 
 

- Alcance: 
 
Viviendas susceptibles de acogerse a la medida durante el año 2009: 15.000 
 
Compromiso máximo de compra por parte del DMAH, 2% del total: 300 
viviendas (60 viviendas/año). 
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Medida 4. Concesión de moratoria en el pago de préstamos hipotecarios 
para las familias en paro. 
 

- Justificación:  
 
La pérdida del puesto de trabajo aumenta de forma notoria la morosidad 
hipotecaria y pone en riesgo de pérdida de vivienda a muchas familias. Las 
consecuencias de la pérdida de vivienda son devastadoras para las personas 
afectadas, ya que llevan implícito un riesgo evidente de exclusión social; pero, 
además, también son muy relevantes para la política de vivienda porque 
suponen incrementar el número – ya excesivo- de familias o personas que 
necesita alojamiento. 
 

- Características: 
 
Ante esta situación, el Gobierno, mediante la ICO y por acuerdo del Consejo de 
Ministro del día 28 de noviembre (Real Decreto 1975/2008, de 28 de 
noviembre), ha establecido dar cobertura a las familias que entren en situación 
de paro o situaciones similares y que tengan préstamos hipotecarios para su 
residencia habitual hasta 170.000 euros. 
 
Sabiendo, que el importe medio de los préstamos hipotecarios en España es 
de 140.000 euros, y el importe medio en Cataluña, es de 180.000 euros, el 
Govern está estudiando la ampliación del abanico de posibles familias 
beneficiarias de la cobertura pública en Cataluña hasta las que tienen 
préstamos por 200.000 euros. Esta línea seguirá la pauta marcada por el ICO, 
de cubrir el 50% de las cuotas de amortización de los préstamos hipotecarios, 
hasta un máximo de 500 euros mensuales, hasta el mes de diciembre de 2010. 
 
Medida 5. Préstamos del Institut Català de Finances para la financiación 
de promociones de alquiler protegido. 
 

- Justificación: 
 
La promoción de vivienda de alquiler protegido es una de las prioridades de la 
política de vivienda, no obstante, la financiación de esta actividad choca con 
dificultades graves relacionadas con el mayor riesgo y menor rendimiento de 
estas operaciones. En los últimos años los promotores de viviendas protegidas 
de Cataluña han sufrido de manera significativa esta falta de financiación. 
 

- Características: 
 
Ante esta situación, el Govern acuerda incrementar, y en su caso, facilitar 
financiación a los promotores de viviendas protegidas en régimen de alquiler, 
autorizando al Institut Català de Finances entrar a formar parte de los 
organismos que financian el Plan Estatal de Vivienda, en la modalidad de 
promociones de viviendas protegidas por arrendamiento. 
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- Condiciones: 
 
Solicitudes de promotores de viviendas de protección oficial de alquiler. 
 
Disponer de calificación provisional de la Dirección general de promoción de 
vivienda. 
 
Beneficiarias entidades públicas o privadas. 
 

- Alcance: 
 
Aportación inicial del ICF para el año 2009: 100 millones de euros. 
 
Viviendas de alquiler financiadas inicialmente por la medida: 1.400 viviendas 
(72.000 euros/vivienda). 
 
Medida 6. Préstamos del Institut Català de Finances para la financiación 
de operaciones de compra o urbanización de suelo para promociones de 
vivienda protegida. 
 

- Justificación: 
 
Las operaciones urbanísticas dirigidas a transformar suelo para promover 
vivienda protegida durante el año 2008 han encontrado serias dificultades de 
financiación. Esto cuestiona las posibilidades a medio y largo plazo de 
promover las viviendas protegidas que el Pacte Nacional per l’Habitatge prevé. 
 

- Características: 
 
Ante esta situación, el Govern entiende que el ICF puede colaborar para el 
cumplimiento de sus objetivos planteados, aportando financiación para 
actuaciones de compra y urbanización de suelo que encuentran unas 
especiales dificultades de financiación. 
 

- Condiciones: 
 
Solicitudes de promotores con proyectos de compra o urbanización de suelo 
destinado a vivienda protegida. 
 
Reconocimiento de la finalidad de estos suelos para vivienda protegida por 
parte de la Dirección general de promoción de vivienda. 
 
Beneficiarias entidades públicas o privadas. 
 

- Alcance: 
 
Aportación inicial del ICF para el año 2009: 100 millones de euros. 
 
Operaciones de suelo y urbanización financiados por la medida: 5.500 
viviendas (30.000 euros/vivienda). 
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5. Presupuesto de vivienda 2009. 
 
La política de vivienda en el proyecto de Presupuestos de la Generalitat de 
Catalunya para el año 2009 se reparte de la siguiente manera: 
 

• El presupuesto de la Secretaria de l’Habitatge aumenta en el año 2009 
un 21,5% respecto al del 2008, con 242 millones de euros, desglosados 
entre: 

 
- 177 millones de euros de la Generalitat, de los cuales, 84 

millones, se transferirán a ADIGSA, suponiendo un aumento del 
16,7% respecto al presupuesto del 2008. 

- Y 65 millones de euros, del Ministerio de Vivienda, destinados 
territorialmente a Cataluña, que suponen un aumento del 35,4%. 

 
• Conviene recordar que los importes previstos en el Pacte Nacional per a 

l’Habitatge para el 2009, fijaban unos compromisos globales de 675 
millones de euros, de los cuales 625 millones deberían ser aportados 
por el sector público, desglosados entre: 

 
- 172 millones de euros para la Secretaria de l’Habitatge. 
- 371 millones de euros del INCASÒL 
- y 82 millones de euros del Ministerio de Vivienda. 

 
• Es decir, que con los importes de 720 millones del presupuesto y de las 

aportaciones que se recibirán durante el ejercicio, se cumplirán con 
creces (+15,2%) estos compromisos. 

 
 
Prioridades por programas del presupuesto de vivienda para el año 2009 
 
Con las aportaciones comentadas, la política de vivienda de la Generalitat 
podrá hacer frente a los compromisos del Pacte Nacional per a l’Habitatge con 
las necesarias adaptaciones a las nuevas prioridades que se han ido 
planteando durante el año 2008, y que sin duda, se harán más intensas en el 
2009. 

 
Estos compromisos se estructuran alrededor de 3 grandes ejes: 
 

- La reconversión del sector promotor y la optimización del parque 
construido para atender las necesidades de vivienda de la población. 
 

- El apoyo a las familias para aumentar su solvencia, mejorar las 
posibilidades de acceso a una vivienda y evitar la exclusión social 
residencial. 

 
- La dinamización de las políticas de rehabilitación como una vía de 

activación económica, de ocupación de mano de obra y de mejora de las 
condiciones de vida de las familias. 
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Por lo tanto, en un desglose por programas, los recursos se distribuyen de la 
siguiente manera: 
 

- 110 millones de euros se destinarán a ayudas al pago del alquiler, a 
garantías a los propietarios que alquilan su vivienda y a programas 
sociales. 

 
- 60 millones de euros a ayudas a la promoción de vivienda de alquiler. 

  
-  226 millones de euros a inversión directa en construcción de vivienda 

protegida y remodelación de barrios. 
 

- 48 millones de euros al fomento de la rehabilitación privada. 
 

- 45 millones de euros a obras de rehabilitación en el parque público. 
 

- 164 millones de euros a la compra y urbanización del suelo residencial. 
 

- 35 millones de euros en préstamos privilegiados a tipo 0, a familias y 
empresas para el acceso a vivienda o a la compra de suelo para 
vivienda protegida. 

 
- 32 millones en subvenciones a oficinas y gestión de programas. 

 
 
Objetivos de la política de vivienda para el 2009 
 
Con estos recursos, los objetivos de la política de vivienda de Cataluña para el 
año 2009 son dar cobertura a las necesidades de vivienda de no menos de 
180.000 familias, con los siguientes instrumentos: 
 

- Conceder ayudas al alquiler a unas 80.000 familias (el PNH preveía 
60.000 para el año 2010). 

 
- Promover o reconvertir 13.000 viviendas aproximadamente con 

protección oficial (previsión del PNH) y 10.000 viviendas concertadas. 
 

- Otorgar como mínimo 30.000 avales de alquiler. 
 

- Rehabilitar unas 40.000 viviendas (objetivo del PNH). 
 

- Movilizar como mínimo 6.000 viviendas del parque desocupado hacia el 
mercado de alquiler (objetivo del PNH). 
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BLOQUE B. ANÁLISIS DEL MERCADO Y 
SITUACIÓN ACTUAL. 
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Bloque B: Análisis del mercado y situación actual. 
 
 

1. Situación actual del sector inmobiliario. 
 
Desde los últimos meses del 2007 y de una manera cada vez más acentuada, 
durante el 2008, se ha producido una desaceleración de la actividad económica 
y las previsiones de crecimiento de la economía para este año y los próximos 
se sitúan en unas tasas muy inferiores a las de los últimos años, a causa 
mayoritariamente, del cambio de tendencia radical que ha experimentado el 
sector inmobiliario, tanto desde la perspectiva de la construcción de viviendas, 
como de la dinámica del mercado. Las previsiones de la Cambra de 
Contractistes d’Obres de Catalunya estiman una caída del 26% para el 2009. 
En efecto, el sector inmobiliario en Cataluña está en una situación frágil, 
marcado por un conjunto de circunstancias que hacen prever un desarrollo 
especialmente difícil en el futuro inmediato. 
 
Las transmisiones de viviendas en el mercado, tanto de obra nueva como de 
segunda mano, se han reducido de manera sustancial desde mediados del año 
2006: en los últimos 12 meses en Cataluña han caído un -43%.   
  
 
 
 

Evolución de las compraventas de viviendas: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente INE. A partir de las inscripciones en el Registro de la Propiedad de las compraventas de 
viviendas. 
 
 
 
 
El período medio de comercialización de una promoción llegó a 32 meses a 
finales del 2007, cuando en el año 2005 era solamente de 14 meses, y este 
período se ha ido alargando aún más durante el 2008. 
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Evolución anual del período medio de venta de una promoción 
2000-2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Secretaría de vivienda  
 
 
 
Como consecuencia han aparecido en el sector de la vivienda un nuevo frente 
de problemas radicados en el ámbito de la oferta,  y la actividad constructora 
de viviendas ha internalizado las dificultades del mercado y se encuentra 
inmersa en un proceso de desaceleración drástico, que se refleja en el número 
de viviendas empezadas, las viviendas visadas por los colegios de 
aparejadores, que en el año 2006, llegaron a las 120.000 viviendas, 
disminuyeron durante el 2007 hasta 85.000 y en los tres primeros trimestres del 
año 2008, llegaron a tan sólo 22.618 nuevas viviendas, esto hace que las 
previsiones más optimistas para final de año se hayan movido sobre las 30.000 
viviendas, con un descenso de la actividad del –65%. 
   
 
 
 
  Evolución anual del nº de viviendas visadas, 1987-2008 
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2. Consecuencias de la situación inmobiliaria y de la 
construcción. 

 
Agravamiento de las dificultades de pago de la vivienda para los hogares  
 
El frenazo en la producción de viviendas se está traduciendo en una pérdida 
continua de puestos de trabajo. El año 2007, el subsector de la edificación 
residencial redujo la mano de obra ocupada en 50.000 trabajadores, pasando 
de los 300.000 de finales del 2006 a 250.000. Si las previsiones de caída en el 
número de nuevas viviendas a iniciar para finales de año y el paro de 
promociones iniciadas se confirman, la pérdida de ocupación, directa e 
indirecta, puede llegar a ser mucho más importante. Esta pérdida de puestos 
de trabajo conjuntamente con el empeoramiento de la renta familiar disponible 
en los últimos meses, están provocando un fuerte incremento de la morosidad 
hipotecaria. 
 
 
 

Evolución de la morosidad hipotecaria en España, 2003-2008 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dificultades de financiación de los posibles compradores de vivienda  
 
Las entidades financieras han restringido de una manera drástica la oferta de 
crédito de los últimos meses, esto imposibilita a los hogares financiar la compra 
de una nueva vivienda, incluida una vivienda de protección oficial. La aplicación 
de condiciones de evaluación de riesgo muy rigurosas, la financiación 
estrictamente limitada al máximo del 80% del precio de la venta de las 
viviendas, la aplicación de garantías y avales complementarios duros, sin los 
cuales no se aprueban operaciones, han hecho disminuir el número de 
hipotecas contratadas y su cuantía media. 
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  Evolución del nº de nuevas hipotecas constituidas en Cataluña, 2005-2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agravamiento de la situación de las empresas promotoras  
 
La morosidad que afecta a los compradores de viviendas ha afectado aún con 
más intensidad a los promotores y constructores. Las limitaciones crediticias 
existentes en el mercado hipotecario están dejando empresas promotoras sin 
capacidad para renovar financiación a la hora de mantener la oferta que no se 
vende hasta una comercialización más retardada en el tiempo, y también sin 
financiación para emprender nuevos proyectos de compra de suelo y de 
urbanización. 

Todos estos factores han hecho mella en la actividad del sector. La 
construcción ha pisado el freno a fondo. Del récord de 800.000 viviendas que 
se levantaban en 2006 se ha pasado a las 280.000 unidades en la actualidad. 
El parón cobra sentido si se tiene en cuenta que, en opinión de los expertos, la 
demanda razonable de vivienda para un país con la evolución demográfica de 
España se sitúa en torno a las 400.000 unidades al año.  

En definitiva, la crisis está dejando varias víctimas en el camino: el empleo, las 
inmobiliarias y constructoras y los bancos. 

El paro (el año pasado culminó con más de tres millones de parados) está 
afectando especialmente a los trabajadores de la construcción, debido a que en 
los últimos meses se terminan muchas más casas de las que se inician, lo que 
impide absorber todo el empleo y provoca despidos masivos. En concreto, en 
los nueve primeros meses de 2008 el número de visados de obra nueva se 
situó en 232.069 mientras que los certificados de fin de obra sumaron 519.125. 

En cuanto a las inmobiliarias, muchas se encuentran en suspensión de pagos o 
en las garras de los bancos, que han convertido la deuda en capital para evitar 
ser arrastrados por sus concursos de acreedores.  
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Actualmente, la obra a estudio en este proyecto, esta parada, a raíz de que la 
empresa constructora, ha presentado concurso de acreedores (antigua 
suspensión de pagos), y los planes futuros se presentan con un E.R.E del 80% 
de la plantilla. Pero para saber entender que es un concurso de acreedores y 
un E.R.E, voy a hacer una pequeña definición: 

E.R.E: es el procedimiento que se solicita a la Autoridad Laboral para 
suspender o extinguir definitivamente las relaciones laborales entre una 
empresa y sus empleados garantizando los derechos de los trabajadores.  
 
Pueden solicitarlo tanto las empresas como los propios trabajadores, a través 
de sus representantes legales, cuando consideren que así van a evitarse un 
perjuicio mayor. Pero sólo cuando se dan determinadas circunstancias 
previstas por la ley:  

- Despido colectivo o suspensión de la relación laboral por causas económicas, 
técnicas, organizativas o de la producción.  

- Suspensión o extinción de la relación laboral por fuerza mayor.  

- Extinción de la relación laboral por extinción de la personalidad jurídica del 
contratante. 

El ERE debe acompañarse de una memoria de las causas que lo justifican, 
documentación económica de la empresa y, en compañías de 50 o más 
trabajadores, un plan de viabilidad. 
 
Si la medida afecta a menos de 200 trabajadores, la Autoridad Laboral puede 
ser la de la provincia donde está la empresa. Si afecta a más de 200 personas 
o a centros ubicados en diversas provincias, el caso podría pasar al Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales.  
 
Si el expediente se solicita por causas de fuerza mayor, basta con informar a 
los representantes legales de los trabajadores y esperar la resolución de la 
Autoridad Laboral. En el resto de casos, se abre un período de consultas y de 
negociación entre empresa y trabajadores. Si no se llega a un acuerdo, la 
Autoridad Laboral decide si se acepta o no la regulación de empleo.  

Concurso de acreedores: situación jurídica que se origina cuando una 
persona física o jurídica deviene en una situación de insolvencia en la cual no 
puede hacer frente a la totalidad de los pagos que adeuda. El concurso de 
acreedores abarca tanto las situaciones de quiebra como las de suspensión de 
pagos. 

Cuando el fallido o deudor se encuentra declarado judicialmente en concurso, 
se procede a realizar un procedimiento concursal, en el cual se examina si el 
deudor puede atender a parte de la deuda con su patrimonio a las obligaciones 
de pago pendientes. También caben los acuerdos colectivos entre el deudor y 
los acreedores con la finalidad de reducir o aplazar el pago de algunas deudas, 
buscando la solución consensuada menos gravosa para todos. 
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Mediante el sistema del concurso de acreedores, el ordenamiento jurídico 
establece un sistema mediante el que se procede a realizar el reparto de 
bienes del deudor entre todos sus acreedores, en función de prioridades y 
prelaciones de créditos que se establecen por ley. 

 
Problemática en la obra como consecuencia de la crisis del sector 
 
Como he comentado anteriormente, la obra que nos ocupa en este proyecto 
está parada, debido a que Obrum, la empresa constructora, presentó el pasado 
23 de enero concurso de acreedores. La situación delicada que vive el sector 
de la construcción y la crisis económica que vive no sólo España, sino el 
mundo, ha acabado por arrastrar a una nueva constructora.  
 
La situación no viene sólo de la actual crisis, Obrum comenzó a principios del 
año 2008 un proceso de fusión con el grupo Dico Empresarial y Harinsa 
Navasfalt, convirtiéndose en el grupo DHO, pasando a ser la octava 
constructora por volumen y activos del panorama nacional. Esta situación que 
se suponía llevaría a la empresa a lo más alto, incluso a entrar en bolsa, no fue 
nada más que un mero espejismo, ya que a principios de mayo, la empresa se 
vio arrastrada por el inicio de la llamada crisis del ladrillo.  
 
Obrum era una empresa saneada, con un volumen de obra muy importante a 
nivel nacional, y con un 90% de sus obras eran de ámbito civil, promovidas por 
las administraciones públicas. Sin embargo, una de las empresas integrantes 
de la nueva fusión, Promo Dico, promotora del grupo, acumulaba una deuda 
bastante importante, derivada de la disminución de las ventas de la vivienda 
privada. Esto dejó al grupo, y a todas las empresas integrantes en una 
situación un tanto límite, pasando Obrum de estar avalada por 400.000 euros 
en Crédito y Caución, a tener 0 euros, pasando de ser una empresa sin riesgo 
alguno, a ser una empresa 100% de riesgo. Si a esto le sumamos, que 
actualmente, un alto porcentaje de industriales aseguran sus operaciones por 
Crédito y Caución, la mala situación financiera del momento y la confianza de 
los industriales, supondrá un gran esfuerzo remontar de nuevo el vuelo. Tras 
pasar tres meses con una situación bastante crítica, por parte de la dirección 
de la empresa se decide sacar del grupo a la empresa Promo Dico, 
repartiéndose la deuda entre el resto de empresas del grupo, y consiguiendo 
que parte de esta deuda se la refinanciaran varios bancos hasta final de año. 
 
Por lo que respecta a nuestra obra, estos últimos meses han sido muy 
delicados, luchando día a día por solventar de la mejor manera posible la 
problemática situación, e intentando producir lo máximo posible, siempre dentro 
de los márgenes que teníamos, ya que muchos industriales ralentizaron el 
ritmo, o incluso no comenzaron sus trabajos hasta que no se arregló la 
situación. Otros tantos, les tuvimos que rescindir contrato, por el tema de 
Crédito y Caución, y tener que buscar nuevos industriales. Otros se quedaron, 
pero teniendo que renegociar de nuevo, sobre todo la forma de pago. 
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Hasta primeros de septiembre del 2008, no se normalizó la situación, y es 
cuando se produjo un remonte en la ejecución de la obra, pero siempre 
arrastrando los problemas que surgieron durante el verano.  
 
La situación durante los siguientes meses se mantuvo bien, se hacían efectivos 
todos los pagos, hasta que llegó finales de noviembre, dónde los pagos de 
finales de mes, no se hicieron efectivos, al igual que ocurriría con los de 
diciembre, produciendo una gran preocupación y nerviosismo en los 
industriales. Tras varias conversaciones con todo el personal, conseguimos 
aguantar a la mayoría hasta pasadas las navidades, pero tras la vuelta de las 
vacaciones, la situación no se acababa de solucionar, por lo que la obra quedó 
totalmente parada a mediados del mes de enero del 2009. A finales de enero 
se produjo la suspensión de pagos, y toda actividad de la empresa quedó 
paralizada.  
 
Los planes de futuro de la empresa son mínimos, a la espera de la entrada de 
un administrador judicial, y con vistas a un E.R.E del 80% de la plantilla actual, 
unos 1200 trabajadores aproximadamente directos de la empresa, esto sin 
contar a todos los industriales subcontratados y que han sido arrastrados por la 
constructora. A día de hoy, nos mantenemos a la espera. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
Proyecto final de carrera – Arquitectura técnica  
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Bloque C: AUDITORIA DEL PROYECTO 
 
 

1. Lectura y crítica del proyecto ejecutivo. 
 
a) Comprobación de la documentación. 

  
DOCUMENTACIÓN 
PROYECTO SI NO CALIDAD 

          

M
em

or
ia

 d
es

cr
ip

tiv
a Normativa de aplicación X     

Fichas cumplimiento 
normativa X   

  

Programación de la obra X     
Pliego de condiciones X     
Presupuesto X     
Memoria cálculo estructura X     
Memoria Instalaciones X     

          

P
la

no
s 

ar
qu

ite
ct

ón
ic

os
 Plano topográfico X     

Plano cimentación X     
Replanteo estructura            X   
Planos pórticos, vigas y 
pilares X   

  

Planos losas y forjados X     
Plano saneamiento X     
Planos de instalaciones X     
Planos de acabados X     

 

Leyenda:     Bien   Regular  Mal
 

b) Observaciones o dudas. 
 
Para demostrar que todos los documentos comprobados en el proyecto están 
incluidos, se adjunta índice original del proyecto ejecutivo en el anexo 1.  
Como se puede leer en el índice del proyecto, la normativa a la que se adapta 
está totalmente en desuso actualmente, por la entrada en vigor del Código 
técnico de la Edificación, por lo tanto todas las NBE, están derogadas.  
A mi modo de ver, los planos de replanteo de estructura se deberían entregar 
al firmar el acta de replanteo de la obra, día de comienzo de los trabajos. En 
este proyecto, se entregaron tres meses después del comienzo de los trabajos. 
Pero el control y la actualización de planos lo estudiaremos en el bloque D, 
punto 7. 
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2. Lectura y crítica del Estudio de Seguridad y Salud. 
 

a) Comprobación de la documentación. 
 

DOCUMENTACIÓN PROYECTO SI NO CALIDAD 
        
Memoria descriptiva con identificación 
riesgos X   

  

Pliego de condiciones particulares 
(normas) X   

  

Planos  X     
Mediciones y presupuesto X     

 

Leyenda:     Bien   Regular  Mal
 
 

b) Observaciones o dudas. 
 

Mi conclusión del E.S.S es que es una copia de otro proyecto, solo cambiando 
los datos del proyecto. Hay algún fallo de correspondencia con el proyecto 
ejecutivo, pero sin importancia. A continuación una relación de ellos: 
 

  
PROYECTO 
EJECUTIVO E.S.S 

REALIDAD 
OBRA 

Plan de obra 24 meses 18 meses 20 meses 
PEM 4.307.528,12 € 2.203.217,28 €  - 
Máximo 
trabajadores 30 personas  35 personas 55 personas 
 
Los planos que se adjuntan son mínimos, y a mi modo, sin hacer un estudio 
previo del edificio. Todos los planos, aunque de diferentes plantas adjuntos en 
el proyecto, nos indican los mismos sistemas de seguridad, además de las 
leyendas que nos indican elementos de seguridad que no aparecen o no se 
indican en ningún plano del proyecto. 
 
Los planos seleccionados para hacer el E.S.S no son iguales a los del proyecto 
ejecutivo, como por ejemplo en plano de cubiertas, que ha sufrido alguna 
modificación con respecto al plano del proyecto de ejecución, supongo que 
para realizar el E.S.S habrán cogido los planos del Proyecto Básico. 
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3. Lectura y crítica del Plan de Control de Calidad. 
 

a) Comprobación de la documentación. 
 

El plan de control de calidad original ha sido modificado por un segundo plan, 
en alguno de sus apartados, como ha sido las pantallas de hormigón por un 
anexo de pilotes y anclajes. 
 

DOCUMENTACIÓN PLAN 
CALIDAD SI NO CALIDAD 
        
Datos generales del proyecto X     
Programa del control de 
calidad X   

  

Fichas de control X     
Presupuesto X     
 

Leyenda:     Bien   Regular  Mal
 
 

b) Observaciones o dudas. 
 
Creo que todo está bien, indicar que no se ha cumplido el plan de control por la 
D.F, faltan muchos puntos por ensayar que no se han ido completando y ya 
están ejecutados. Además se han tenido que utilizar dos laboratorios de control 
en los ensayos de hormigón, debido a la disparidad de resultados obtenidos en 
la rotura de probetas. En el bloque C del PFC está hecho el seguimiento y 
comprobación del plan de control de Calidad. 
 
4. Adecuación del proyecto al C.T.E. 
 
El proyecto ha tenido que ser adaptado al nuevo código técnico de la 
edificación, en tres capítulos. La explicación a esta adaptación es que  dicho 
proyecto obtuvo la licencia de obras el día 18 de julio del 2006, fecha en la que 
todavía no había entrado en vigor el nuevo código, y el acta de replanteo se 
realizó el día 24 de enero del 2007, por lo que, al haberse iniciado las obras 
pasados los tres meses de la obtención de la licencia de obras que marca la 
normativa, se hizo efectiva dicha actualización obligatoriamente, pero sólo en 
los capítulos CTE-SI, CTE-SU  y CTE-HE del nuevo código técnico, ya que el 
resto de capítulos no estaban aún en vigor. 
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El CTE se aprueba por el RD 314/2006,  y su entrada en vigor es: 
 

- A los 6 meses (28/09/2006): 
Seguridad en caso de incendios (DB SI) 
Seguridad de utilización (DB SU) 
Ahorro de energía (DB HE) 
 

- A los 12 meses (28/03/2007): 
Seguridad estructural (SE en diversos DB) 
Salubridad (DB HS) 
 
Durante estos dos periodos transitorios el proyectista podía optar por aplicar las 
Normas Básicas relacionadas que ya estaban derogadas o bien los 
Documentos Básicos alternativos. 
 
En lo referente a este proyecto, la normativa que quedaba derogada era: 

- Aislamiento térmico: NRE-AT-87 (para proyectos a partir del 28/09/2006) 
- Contra Incendios: NBE-CPI-96 (para proyectos a partir del 28/09/2006) 
- Agua potable: NIA 75 (para proyectos a partir del 28/03/2007) 

 
Y la normativa coexistente: 

- Electricidad: REBT 02 
- Calefacción: RITE 98 

 
Este cambio de adaptación en el proyecto ha supuesto un aumento del coste 
de construcción, que se ha incluido en el segundo modificado de la obra, 
aumentando el PEM: 

- Seguridad en caso de incendios (DB SI): no ha supuesto ningún 
incremento en el presupuesto, puesto que las medidas de protección 
contra incendios ya previstas en el proyecto ejecutivo inicial, según la 
normativa NBE -CPI-96 resultan ser suficientes para dar cumplimiento a 
la nueva normativa de aplicación CTE DB-SI. 
 

- Seguridad de utilización (DB SU): ha supuesto el siguiente aumento en 
el PEM: 

   Capítulo: Anillos de tierra = 2703,89 euros 
  Capítulo: Pararrayos = 1846,31 euros 
 

- Ahorro de energía (DB HE): ha supuesto el siguiente aumento en el 
PEM: 

Capítulo: Espacios Comunes = 57175,81 euros. 
 
En total, la adaptación del proyecto al C.T.E,  ha supuesto una subida del PEM 
igual a 61726,01 euros, que ha sido incluido en el segundo modificado de obra. 
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5. Aplicación Decreto Ecoeficiencia D 21/07. 
 
La aplicación del decreto está justificada en el proyecto ejecutivo, como se 
puede comprobar en las fichas adjuntas a continuación. Igualmente, lo he 
revisado para ver si cumplía, obteniendo nuevos resultados a diferencia del 
proyecto. Se adjunta también la revisión. 
 
Para el cumplimiento del Decreto D21/07, se tiene que obtener un mínimo de 
10 puntos en el artículo 6 de dicho decreto, por lo que cumpliendo 
prácticamente 3 parámetros, cumples con el decreto.  
 
Según el proyecto, el edificio cumple en tres parámetros, obteniendo una suma 
de 17 puntos, distribuidos entre los parámetros: 
 
6.1.i. Reducción 30% Coeficiente medio de transmisión térmica km ≤ 0,49 
W/m²k  (8 puntos) 
 
6.1.n. Ventilación cruzada natural. (6 puntos) 
 
6.1.p. Iluminación espacios comunitarios con detectores de presencia. (3 
puntos) 
 
Tengo que hacer un apunte, y es que en el proyecto ejecutivo no se incluyen 
detectores de presencia y a día de hoy no se van a colocar, por lo que no 
cumpliría el decreto.   
 
Para contrastar los datos de este estudio y el proyecto, he hecho una nueva 
revisión desde mi punto de vista, obteniendo como he citado anteriormente 
nuevos resultados, que no se asemejan a los indicados en el proyecto. Para 
ello, se adjuntan los datos obtenidos y las fichas de comprobación del decreto 
en el anexo 2. 
 
Según el estudio que he realizado, el edificio actualmente y según el contenido 
del proyecto ejecutivo, cumple con el decreto de ecoeficiencia, obteniendo una 
suma de 20 puntos totales, cumpliendo en los siguientes parámetros: 
 
6.1.i. Reducción 30% Coeficiente medio de transmisión térmica km ≤ 0,49 
W/m²k  (8 puntos) 
 
6.1.n. Ventilación cruzada natural. (6 puntos) 
 
6.1.f. El 80% de las viviendas del edificio reciben en la obertura de la sala 1 
hora directa de soleamiento entre las 10 y las 12 horas solares del solsticio de 
invierno. (6 puntos)  
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ANEXO 1: Índice proyecto ejecutivo  
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ANEXO 2: Fichas justificativas del 
cumplimiento del decreto ecoeficiencia. 
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BLOQUE D. SEGUIMIENTO PRÁCTICA 
DE OBRA. 
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Bloque D: SEGUIMIENTO PRÁCTICA DE OBRA 
 
 

1. Introducción a las 50 viviendas de V.P.O en Santa Coloma Gramenet. 

El edificio de 50 viviendas está ubicado entre las calles de Joan Ubach y de 
Espriu, presenta una geometría en forma de L envuelto por un patio ajardinado 
en el interior de la isla, que será accesible para los vecinos. El lado más corto 
de la L está frente a la calle Joan Ubach, el lado largo, presenta una fuerte 
pendiente (22 metros de desnivel) hasta llegar a la calle Espriu, otra de las 
fachadas, la sur. 
 

a) El Solar 
 
El solar se sitúa en el extremo sur de Santa Coloma de Gramenet, entre la 
Calle Joan Ubach 46-48-50 y la calle Espriu 23. Esta zona comprende los 
terrenos edificables con frentes a las calles Joan Ubach y Espriu en Santa 
Coloma al este y oeste, respectivamente, y al sur una zona verde con una 
fuerte pendiente. El norte da al patio de la isla. La entrada por la calle Joan 
Ubach está en la cota +50.23, la entrada por la calle Espriu en la +29.00m., por 
lo tanto hay un desnivel de casi 22 m. Esto resulta, sobre una distancia de 
87.70 m en una pendiente del 24%. 
 
Los parámetros reguladores para este proyecto son los siguientes: 
 

- Superficie de parcela: 1.569 m2 
- Altura reguladora: PB+3PP (C/ Espriu y C/ Joan Ubach) y PB+4PP 

de forma escalonada en la franja intermedia. 
- Edificabilidad máxima: 5.000 m2 
- Número máximo de viviendas: 50 

 
 

b) Programa funcional 
 
Conceptualmente el programa se ha dividido en 3 partes: 
 

- En la planta baja, tanto en la C/ Espriu como en la C/ Joan Ubach se 
sitúa un local comercial y un vestíbulo de acceso a las viviendas. 
 

- En la planta baja de la C/ Joan Ubach se sitúa la estación 
transformadora. El acceso del personal se realiza directamente 
desde la calle. 
 

- Las plantas piso se destinan a vivienda de protección oficial, nueve 
viviendas dan a la C/ Joan Ubach, doce viviendas al patio de la isla y 
veintinueve viviendas dan a la zona verde del lado sur. 

 

- En las plantas subterráneas se han distribuido 50 plazas de 
aparcamiento. 
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Dada la forma y el desnivel del solar, el proyecto contempla el acceso a las 
viviendas mediante galerías cubiertas a lo largo de una de las fachadas. Las 
galerías comunican con dos elementos de circulación vertical (escalera y 
ascensor) situados en los extremos del lado más alargado de la L, uno dando a 
la calle Joan Ubach y el otro a la calle Espriu. Esta situación permite que los 
dos volúmenes queden perfectamente ordenados y definidos. Así, el volumen 
largo y estrecho se separa, en la calle Espriu, de la construcción vecina que da 
la posibilidad de acceder desde este lugar directamente al parque situado al 
interior de la isla mediante un paso con escaleras y vegetación al lado de la 
medianera. 
 
El acceso a las viviendas en el volumen de Joan Ubach se produce de manera 
similar: unas galerías y pasillos situados en el patio en el medio del cual se 
prevé la plantación de árboles. 
 
Las viviendas responden a una tipología de ventilación cruzada. Las cocinas, 
lavaderos y baños se sitúan en el lado de las galerías de acceso con las 
ventajas que supone la unificación de las instalaciones. 
 
El número de viviendas de 3 dormitorios es de 34 y el de 2 dormitorios es de 
16. 
 

1. Las 50 viviendas 
 
El proyecto contempla como tipología la vivienda con ventilación cruzada. Son 
viviendas de 2 ó 3 dormitorios. 
 
Todas las viviendas garantizan su practicidad interior: el recibidor, la sala de 
estar, la cocina y al menos, en un dormitorio y un baño, hay un espacio libre 
que no es ocupado por la obertura de las puertas, y en el que es inscribible un 
círculo de 1,20 m. de diámetro. Las puertas de estos espacios tienen una 
anchura mínima de 0,80 m., y los pasadizos que unen entre sí los espacios 
citados anteriormente tienen una anchura mínima de un metro. También se 
prevé una reserva del 12% para viviendas adaptadas, en total 6 viviendas 
adaptadas. 
 
La sostenibilidad en vivienda se ha puesto de manifiesto  mediante la 
introducción en el proyecto de los siguientes elementos: mecanismos de ahorro 
del consumo de agua en los sanitarios y los desagües de la cocina; un sistema 
de producción de agua sanitaria que utiliza parte de la energía que proviene de 
una fuente renovable, la energía solar; vidrios dobles en todas las fachadas.  
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2. El aparcamiento 
 
Las dos plantas bajo la cota de acceso de la calle Joan Ubach se destinan a 
aparcamiento. Éste se sitúa en la vertical del edificio. El acceso rodado se 
realiza a través de una rampa situada en el extremo sur de la calle Joan Ubach. 
 
El aparcamiento consta de 50 plazas repartidas en los 2 niveles; 24 plazas en 
la cota +48.00m y 26 en la cota +45.00m. La ventilación es natural a través de 
unas oberturas situadas en la fachada oeste y sur. 

 
3. Los trasteros 
 

El edificio consta de un total de 50 trasteros repartidos entre los dos niveles del 
aparcamiento, la planta baja (+51.00), la planta 4 (+42.00) y la planta 3 
(+39.00); 2 trasteros en la cota +51.00, 12 en la planta +48.00, 13 en la cota 
+45.00, 8 trasteros en la cota +42.00 y 15 trasteros en la cota +39.00. 
 
 

4. La E.T. 
 

La E.T. se sitúa a nivel de la calle Joan Ubach al lado del local comercial. El 
acceso del personal y para la manipulación de la maquinaria ser realiza 
exteriormente desde la calle sin tener que acceder a la propiedad. 
 
 

5. La estructura. 
 

El edificio se resuelve con estructura de hormigón armado, con losas macizas y 
techos reticulares y pilares. Las losas macizas se prevén de 30 cm. de canto y 
los techos reticulares con bovedillas de hormigón aligerado de 25 cm. de altura 
y capa de compresión de 5 cm., grueso total del techo 25+5= 30 cm.  
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2. Análisis actas de obra. 
 
Para el seguimiento y análisis de las actas de obra, he optado por coger un 
acta de cada mes desde que comenzó la obra, en este caso la más significativa 
o la de mayor interés, ya que desde enero del 2007 hasta enero del 2009 
tenemos un total de 91 actas, muchas para introducir en el proyecto. Se 
adjunta el acta de cada mes como he indicado, un pequeño análisis del acta y 
fotos del seguimiento del acta y de la obra. 
 
Acta nº 1. Enero 2007. 
 
Esta primera acta es el punto de partida, el  inicio de la obra, donde se firma el 
acta de replanteo. Yo todavía no he entrado en la empresa, pero he creído 
conveniente colocarla por lo que representa, el inicio.  
 
Se puede ver desde un principio dos puntos que van a ser muy importantes en 
el transcurso de la obra, uno que es el cambio de la cimentación del edificio A, 
de pantallas a pilotes. En un principio se propone hacer el cambio por las 
dificultadas de excavar el muro pantalla y por las condiciones de acceso de la 
maquinaria pesada, casi imposible de llegar a la obra. El otro problema que se 
presentará, es la gran dificultad que se plantea para realizar la obra, ya que el 
ayuntamiento también comienza una obra de ejecución de escaleras. En un 
principio se propone realizar el desmonte de la montaña conjuntamente, cosa 
que se presenta inviable debido a que las dos empresas adjudicatarias de 
ambas obras, no tienen contratado al mismo industrial de movimientos de 
tierra. 
 
Otro punto que trata el acta, es la petición por parte de la propiedad de la 
planificación de la obra de forma general y planos de implantación. Ambas 
cosas la constructora tardará en entregar casi un mes. 
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Acta nº 4. Febrero 2007. 
 
Como he adelantado en el acta anterior, comienza a estudiarse los dos 
problemas surgidos desde el principio, la coordinación de las dos obras y el 
cambio de cimentación. 
 
Obrum entrega la planificación y los planos de implantación de obra tres 
semanas después de que se lo solicitaran, dos semanas más tarde de lo 
previsto.  
 
La constructora plantea uno de los problemas, que al ser un desmonte tan 
grande, la mitad de la montaña, necesita que la otra empresa realice el 
desmonte correspondiente a la obra de las escaleras, ya que tiene que ir a la 
par con nuestra obra, para poder realizar el vaciado del solar, por lo que se 
informa que para seguir un ritmo normal de la obra, tendrán que hacer ese 
desmonte o se verán obligados a hacerlo ellos para poder seguir con los 
trabajos, cosa que supondría un aumento de la partida de movimiento de 
tierras, un incremento de medición o un precio contradictorio. 
 
Para coordinar ambas obras y ver que no se detengan, se realiza una reunión 
con el ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet y se establecen unos 
plazos que convenzan a todos. En esta reunión se tratarán además otros 
temas, como se puede leer en el acta. Además, en esta reunión, se detecta un 
error en la pendiente de las escaleras, que no es la misma en los dos 
proyectos, por lo que se estudia por ambas direcciones facultativas. 
 
Por otro lado, se plantea el segundo problema, que es el cambio de 
cimentación. La dirección facultativa cree que no es necesario cambiar a 
pilotes, y Obrum pone de manifiesto que la capa de apoyo tiene una resistencia 
superior, incluso diez veces más que dan los resultados del geotécnico. Se 
decide que Obrum haga un nuevo sondeo para contrastar lo que expone. 
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Acta nº 7. Marzo 2007. 
 
El acta número siete explica la reunión mantenida por la dirección facultativa, la 
propiedad y los geólogos de ambos estudios, tanto el de la propiedad como el 
de Obrum, para tratar el tema de la resistencia del terreno. Obrum presenta el 
nuevo estudio geotécnico, que ha contrastado con otros estudios previos de la 
zona para la futura línea 9 de metro, y pone de manifiesto que el terreno es 
mucho más resistente, tanto que el primero decía que la tensión admisible en 
punta del substrato rocoso era de sólo 4 kg/cm², mientras que el estudio nuevo 
realizado por Obrum los resultados son de 30-35 kg/cm², por lo que se 
aconsejaba realizar pilotaje en lugar de muros pantallas. 
Después de este contraste, la dirección facultativa exige otra consulta con otro 
experto de confianza, para contrastar estos resultados. Pocos días después, se 
optará por el cambio definitivo a pilotes.  

Otro problema que surge durante la excavación y desmonte de la zona C, es 
que ha salido una roca de gran tamaño, imposible de quitar con la excavadora 
y que tendrá que realizarse con otros medios. La roca está invadiendo la zona 
de cimentación y está pegada al edificio vecino, se cree que el muro del edificio 
vecino esta encofrado a una cara contra la roca.  
 
En esta acta surgen dos nuevos puntos, que en un futuro desembocarán en 
precios contradictorios en el modificado 1 de obra, y que son: la entrada en 
vigor del Código Técnico de la Edificación, que obligará a cumplir una serie de 
apartados que ya he expuesto en el bloque C, punto 4 del presente proyecto. Y 
el otro punto surgido, es que Obrum, tras realizar un topográfico del solar, 
expone que hay un incremento del volumen de excavación con respecto a las 
mediciones de proyecto. Esto se acabará demostrando con la entrega y la 
comparación de los topográficos efectuados. 
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Acta nº 10. Abril 2007. 
 
Dos meses después del comienzo de la obra, se empiezan a resolver los 
problemas surgidos desde el principio. Uno de ellos, tras el análisis de los 
estudios geotécnicos, y dar por bueno los nuevos resultados obtenidos, se 
procede al cambio de la cimentación a pantalla de pilotes, entregándose la 
documentación, tanto mediciones y planos a la constructora. Esto ha 
comportado un retraso de la obra en la zona A de casi 2 meses, incidencia que 
arrastraremos ya en todo el proceso de la obra. 
 
Por otra parte, se confirma la diferencia de pendientes entre el proyecto de 
ejecución de las escaleras con el de nuestro edificio. Esta situación fuerza a 
modificar la cimentación del edificio, ya que quedaría descalzada la 
cimentación de nuestro edificio. Se coordina una reunión para igualar criterios 
ambas direcciones facultativas. Esta modificación, desembocará en aumentos 
de medición en cuanto a cimentación y nuevos precios contradictorios, 
incluidos en el modificado 1. 
 
Otro de los problemas surgidos en marzo, la aparición de una gran roca, está 
suponiendo un gran problema, debido a que invade parte de la cimentación de 
la zona C, y no se puede terminar de excavar la zapata y hormigonarla. Esto 
supondrá un retraso en la estructura de la zona C. 
 
Destacar en esta acta, que se informa que el jefe de obra ha dejado la empresa 
a finales de marzo, dos meses después del comienzo de la obra. Aquí 
comenzará un desfile de idas y venidas de personal de la empresa 
constructora. 
 
Indicar, que por lo que a mi función respecta, sólo llevo un mes desde mi 
incorporación, en concreto el 15 de marzo, en el puesto de jefe de producción y 
en calidad de becario por la UPC, y me encuentro realizando mediciones del 
proyecto y revisando el proyecto de posibles errores. Poco a poco mis 
funciones irán a más y con más responsabilidades. 
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Acta nº 16. Mayo 2007. 
 
La actividad de la obra en mayo es mínima. He elegido esta acta porque se 
pone en marcha el modificado 1, conteniendo todo lo analizado anteriormente 
en las actas hasta la fecha. 
 
Otra cosa que quiero destacar es el constante cambio de planos, modificados y 
añadidos al proyecto inicial. Hasta ahora no se hace entrega de los planos de 
replanteo de la estructura, y restan por entregarse aún los planos de replanteo 
de distribución, cosa que veo inaudita, si se quiere comenzar bien una obra 
desde el principio. Esto y otras cosas, como el cambio de cimentación, el 
retardo por las obras de las escaleras promovidas por el ayuntamiento de 
Santa Coloma de Gramenet, supondrá en el modificado 1 un incremento en el 
tiempo de finalización o entrega de la obra, pasando a ser de septiembre del 
2008 a finales de diciembre del 2008, 3 meses más de ejecución. 
 
Mi papel en obra se limita a realizar trabajos de obra, como mediciones de 
ejecución, revisión de la colocación de las armaduras en cimentación y 
estructura, y trabajos de oficina, como petición de ofertas y seguimiento de 
obra. Aún no entro en las visitas de obra. 
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Acta nº 20. Junio 2007. 
 
Después de 5 meses de obra, ésta ha avanzado muy poco, los trabajos de 
movimiento de tierras y los trabajos de cimentación están siendo más 
complicados de lo previsto. Una de estas complicaciones, es la aparición de la 
roca en la cimentación de la zona C, imprevisto que como hemos descrito 
antes, nos impide comenzar la estructura en esta zona, al no poder acabar la 
cimentación. El problema es que está pegada al edificio vecino, y nadie quiere 
tomar la responsabilidad de quitar la roca, tanto la dirección facultativa, como la 
propiedad y menos la constructora. Otro problema que supone la roca, es el 
dinero, que no está especificado en ningún apartado del presupuesto, y esto 
nos supone a la empresa constructora, después de analizar el caso y analizar 
varios presupuestos, de 8000 a 9000 euros. Posteriormente la propiedad, 
optará por crear un nuevo precio contradictorio que estará dentro del 
modificado 1. Este problema acabará solucionándose entre el mes de junio y 
finales del mes julio, optando por un sistema de taladro percutor y la entrada en 
el agujero de un sistema de cuña hidráulica que hace estallar la piedra y 
desmenuzarla en trozos controlados.  
 
Otro tema que surge en este acta de interés, es que los resultados de las 
probetas de hormigón están dando muy bajos. Esto acabará siendo un 
problema durante toda la ejecución de la cimentación y la estructura, hasta el 
punto de tener que contratar un nuevo laboratorio para contrastar resultados. 
En toda la obra se han tenido que extraer varias muestras de testigos para 
comprobar la resistencia del hormigón, incluso se ha tenido que realizar una 
prueba de carga en un forjado. 
 
Otro tema que se abarca, sigue siendo el modificado 1, ya que la constructora 
aún no está de acuerdo en algunos precios y mediciones.  
 
Por otro lado, en junio tenemos que parar los trabajos de estructura en la fase 
del edificio B, por motivos de seguridad de los trabajadores, ya que la otra 
empresa constructora de las escaleras está realizando sus trabajos de 
desmonte y produce una pequeña avalancha de tierra y rocas que acaban 
invadiendo nuestro solar. Por suerte no ocurre ningún accidente de trabajo. 
 
En este mes, se vuelve a producir nuevos cambios en la constructora, uno de 
ellos es el cambio de delegado de Obrum en Cataluña, y el otro, la marcha del 
segundo jefe de obra, en un plazo de cinco meses, hechos que preocupan y 
bastante a la dirección facultativa.  
 
La marcha del segundo jefe de obra, provoca que me quede sólo en el cuerpo 
técnico de la constructora, que junto al jefe de grupo, conformaremos ya hasta 
enero del 2008 el cuerpo técnico definitivo de obra. A raíz de este suceso, mis 
funciones serán mayores. En enero del 2008 entrará un nuevo jefe de obra, el 
tercero, que ya lo indicaremos en su acta del mes. 
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Acta nº 23. Julio 2007. 
 
En julio, todavía se sigue dando vueltas al modificado 1, seis meses después 
de empezar a plantearlo. Se acuerda hacer una reunión definitiva para llevarlo 
a firma, hecho que se producirá definitivamente. 
 
La dirección facultativa pone de manifiesto los deficientes resultados de los 
ensayos de hormigón  realizados por el laboratorio Intemac. Este problema se 
tardará en arreglar, llegando a cogerse por parte de Obrum otro laboratorio 
para contrastar los resultados de las probetas.  
 
También en este mes se acaba de quitar la roca, primero se optó por quitarla 
con martillos compresores, pero producían bastantes vibraciones en el edificio 
vecino y se acabó optando por un sistema de taladro percutor y la entrada en el 
agujero de un sistema de cuña hidráulica, como muestra la foto adjunta. 
 
Surge un nuevo problema, se detecta, tras la entrega por parte de Obrum de un 
nuevo topográfico,  la diferencia de 80 cm de altura con respecto al anterior. 
Tras estudiar los topográficos de Impsol, dirección facultativa y Obrum, se ve 
que hay un error en el topográfico de Impsol. Esta diferencia afecta a lo que 
respecta al proyecto, en la entrada del edificio A en planta baja, y en la planta 
del parking. Para seguir con la misma altura libre en ambas plantas del parking, 
se opta por subir la altura libre de la planta baja del edificio A, pasando de 2,70 
a 3,05 cm, se sube 35 cm. De esta manera sólo afectará a tres viviendas de la 
planta baja, la estación transformadora y a un local. Todos estos cambios 
pasarán a formar parte de los precios contradictorios del segundo modificado. 
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Acta nº 26. Agosto 2007. 
 
Por fin se empiezan los trabajos de pilotaje del edificio A, pero vuelve a surgir 
un nuevo problema de menor importancia, la empresa de suministro de la 
armadura de los pilotes, ha enviado mal el diámetro de los pilotes, en lugar de 
una armadura de diámetro 35 cm válida para pilotes de 45 cm, los ha enviado 
de diámetro 45 válido para pilotes de 55 cm de diámetro. Este problema se 
soluciona en el tiempo de dos días, mientras tanto se realizan pruebas de 
pilotaje para ver la dureza del terreno, confirmándose los estudios realizados. 
 
La empresa constructora de las escaleras está a punto de terminar los trabajos 
de movimientos de tierra, gracias a esto podemos entrar la máquina de pilotes 
por un nuevo acceso a través del hospital que hay al lado de la obra. 
 
Por parte de la dirección facultativa, se hace hincapié en el retraso que lleva la 
obra, bastante importante. La obra en este mes de agosto, debido a ser un mes 
de vacaciones, avanza poco. 
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Acta nº 29. Septiembre 2007. 
 
En esta acta se ha de destacar el problema que viene arrastrando la obra  a 
causa de los resultados de las probetas de hormigón. La dirección facultativa y 
Obrum se quejan del laboratorio, y exponemos que hay veces que no se 
realizan las probetas por falta del personal del laboratorio. Es en este 
momento, cuando por primera vez se plantea la opción de contratar a otro 
laboratorio, previa aceptación del promotor Impsol. Por lo que a mí respecta en 
este problema, me tocará realizar la tarea de búsqueda y contratación del 
nuevo laboratorio, que irá a cargo de nuestra empresa. Tras barajar varias 
posibilidades, contrataré al laboratorio LCC, y ambos laboratorios harán la 
recogida de muestras conjuntamente para contrastar resultados. 
 
La propiedad apremia a Obrum a terminar en los plazos acordados la ejecución 
de pilotes, para que la obra de al lado no sufra retrasos y pueda seguir su ritmo 
normal de ejecución.  
 
Obrum plantea un problema, y es que la maquina que ejecuta los pilotes de 45 
no puede realizar los de 85. Se tiene que hacer un cambio de maquinaria. Para 
evitar este cambio, y evitar más retrasos,  presentamos la opción de cambiar 
los pilotes de 85 por pilotes de 45. Esto supone un nuevo estudio, que se nos 
presenta en este día con la entrega de un nuevo plano. Después de realizar la 
valoración de este nuevo cambio, tanto económicamente como de tiempo de 
ejecución, llegamos a la conclusión que era inviable, porque suponía mucho 
más dinero, al incrementarse el número de pilotes, y después los plazos de 
ejecución también serían mayores, por lo que desechamos la idea y volvemos 
a la primera, que es realizar el cambio de maquinaria. Sólo nos supondrá una 
semana de desfase, semana que aprovecharemos para realizar parte del 
vaciado del terreno para realizar los pilotes de 85. 
 
La empresa constructora de las escaleras sigue creándonos problemas, debido 
a una nueva invasión de rocas caídas de su terreno por los trabajos realizados 
de desmonte, una situación bastante peligrosa debido a que nosotros estamos 
realizando trabajos de estructura y con un forjado apuntalado, llegando las 
rocas incluso hasta los puntales. Se informa al coordinar de seguridad y a la 
dirección facultativa. 
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Acta nº 34. Octubre 2007. 
 
Como se había previsto en el análisis del acta anterior, se da acceso a la 
máquina de pilotes de 85 y se pacta con el promotor los plazos para acabar la 
viga cadena limítrofe con la zona de las escaleras que realiza la otra empresa. 
Se fija la finalización de los trabajos para el día 5 de noviembre, plazo que no 
se terminará cumpliendo por problemas en la ejecución de los trabajos de 
descabezamiento de los pilotes, ya que hay que hacerlo con martillo 
percusores porque con la máquina excavadora no se pueden picar, al hacer 
más vibraciones, por lo que se podría romper el pilote y no tener continuidad. 
Este retraso provoca un malestar con el ayuntamiento al retrasar la obra de las 
escaleras y con nuestro promotor por incumplir plazos. Finalmente no tendrá 
consecuencias. 
 
En la reunión de obra, se hace una revisión conjunta con la dirección facultativa 
de las instalaciones, para solventar futuros problemas. Al tratarse de un edificio 
un tanto singular, con un gran desnivel y dos entradas principales a diferente 
alturas, los cuartos de instalaciones presentan un problema, ya que algunos 
como es el cuarto de batería de contadores de agua y el de gas será partido, 
es decir, habrá dos cuartos de cada, uno en la entrada al edificio en la calle 
superior, y otro en la entrada de la calle inferior. Se concretan la situación 
exacta de cada cuarto de instalación, cambiando ubicaciones de lugar sobre 
los planos originales del proyecto ejecutivo. 
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Acta nº 39. Noviembre 2007. 
 
Lo más destacable de ésta acta es que en la constructora se vuelve a hacer 
una restructuración de puestos, y el jefe de grupo, es cambiado a otra zona, 
incorporándose un nuevo jefe de grupo, que junto conmigo y el encargado de 
obra, seguiremos formando el equipo fijo de obra, sin jefe de obra, por lo que 
prácticamente sigo efectuando sus funciones. 
 
Tras la entrada del nuevo jefe de grupo, hacemos una revisión y puesta al día 
de la obra, por lo que se plantea en esta acta una serie de temas a aclarar, 
como son la elección de materiales de acabado, inconvenientes de ejecución, 
etc.  
 
Por otra parte, en la inspección visual de la obra, se detecta un fallo en la 
colocación de la armadura de una de las vigas cadena. Los operarios de 
colocación de la armadura, habían colocado mal tres barras de diámetro 25 
que se tendrían que haber colocado en la zona inferior de la viga, colocándose 
en el lateral, debido a que con las barras de las esperas de los pilotes no había 
espacio suficiente para colocar tantas barras. La solución que se elige tras 
consultar in situ con el calculista de la estructura, es cortar alguna barra de las 
esperas de los pilotes  y colocar una barra de diámetro 25 en la parte inferior 
de la viga cadena, y dejar las tres barras laterales ya colocadas. 
 
En este mes se siguen teniendo muchos problemas para extraer la tierra de los 
pilotes, ya que no se puede sacar de la obra, debido a que todos los pasos 
están cerrados por la otra obra. Esto creara un gran problema de movilidad de 
la maquinaria en la zona A, ya que quedaba encerrada por las escaleras, por el 
talud interior del terreno y la estructura del edificio B-C.  
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Acta nº 41. Diciembre 2007. 
 
A principio de mes se decide la contratación del nuevo laboratorio de ensayos 
de calidad, tras seguir con los malos resultados en las probetas. 
 
Se informa a la dirección facultativa de los plazos de finalización de los trabajos 
de pilotes, y la salida de la máquina antes de las navidades. Se terminará 
cumpliendo estos plazos. 
 
Por lo que respecta a la empresa constructora de las escaleras, acaba el 
replanteo y el movimiento de tierras de las escaleras, pero nos siguen 
produciendo muchos problemas, ya que nos afecta en el suministro de los 
camiones de hormigón y en el vaciado del parking, al impedir que puedan girar 
los camiones. Se trata de una calle sin salida y muy estrecha, donde es 
imposible que los camiones puedan girar y que la bomba de hormigón incluso 
pueda abrir las patas. Planteamos la posibilidad, y responsabilizándonos de los 
costes, de hacer una plataforma más amplia excavando tierras en el talud 
existente dejado por la otra empresa. Posteriormente, y tras una reunión con el 
ayuntamiento, se nos concede el permiso para realizar este desmonte, 
consiguiendo así acceder sin ningún tipo de problema a la obra. 
 
La dirección facultativa hace hincapié en apuntalar mejor la zona de la junta de 
dilatación entre el edificio A y el edificio B-C, ya que esta zona queda en 
voladizo mientras no se levante la viga cadena en la zona de cimentación de la 
A. Mientras, se están realizando los trabajos de descabezado de pilotes para 
levantar esta viga cadena, y se apuntala más la zona, tal y como pide la 
Dirección Facultativa. 
 
Por lo que respecta a los trabajos de ejecución, marchan mejor que nunca y se 
está produciendo a gran ritmo en lo que se refiere a estructura.  
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Acta nº 46. Enero 2008. 
 
Un año después del comienzo de la obra, el edifico aún está acabando la 
estructura del edificio B-C y aún sigue con la cimentación del edificio A.  Los 
trabajos de pilotes ya se han acabado, y ahora se está descabezando los 
últimos pilotes para poder realizar las vigas cadena. En el descabezado de una 
pantalla de pilotes, de detecta una desviación en el eje, de algunos pilotes, 
quedando fuera de la línea de viga cadena. La solución adoptada por la 
Dirección Facultativa es hacer la viga cadena más ancha, lo que supone un 
incremento en el coste de ejecución, que será asumido por la constructora. 
Esta viga pasó de ser de 45 cm de ancho a 80 cm. 
 
Tras una reunión mantenida por Impsol y el Ayuntamiento de Santa Coloma, se 
deciden hacer unas mejoras en las calidades de los acabados, a petición del 
Ayuntamiento. Estos cambios son los que se comentan en el acta, y se 
trasladaran al presupuesto en precios contradictorios que formaran parte del 
segundo modificado.  
 
Se tratan los puntos que hay que incluir en este segundo modificado, 
expuestos en el acta, y que son derivados del cambio de normativa, de las 
demandas del ayuntamiento, y una ampliación del proyecto en la ejecución de 
15 nuevos trasteros en un área del edificio B-C que quedaba sin utilizarse, y 
unas mejoras en la zona de la urbanización. 
 
Indicar que en este mes se inician los trabajos de perforación de anclajes de la 
pantalla de pilotes, y a finales de mes se inician los trabajos de vaciado de 
tierras del parking. 
 
Por lo que respecta al equipo de obra, comenzamos a trabajar ya en este 
segundo modificado para estudiar precios, partidas nuevas y posibles cambios 
de medición.  
 
En este mes de enero, se incorpora al equipo fijo de obra un nuevo jefe de 
obra, el tercero en lo que llevamos desde el comienzo, éste sí que llegará hasta 
el final y no se producirán más cambios en el equipo. 
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Acta nº 50. Febrero 2008. 
 
A principios del mes de febrero, se revisa el modificado 2 junto con la Dirección 
Facultativa. Se revisa el nuevo presupuesto en obra, acordando hacer una 
reunión en las instalaciones de Impsol junto con la Dirección Facultativa y 
Obrum. 
 
La obra de las escaleras está a punto de terminar, y para ello el Ayuntamiento y 
el Impsol nos obligan a realizar un cerramiento de la obra para evitar que se 
pueda acceder al hospital. Se llegará a ejecutar sin ningún tipo de problema. 
 
Contratamos a la empresa de instalaciones, muy tarde por nuestra parte, y 
decidimos dar todo el paquete de las diferentes instalaciones a una misma 
empresa. Se propone realizar una reunión con la Dirección Facultativa, la 
constructora y la empresa instaladora para hacer un análisis de todas las 
instalaciones y plantear posibles dudas en relación a la ejecución de los 
trabajos. 
 
Por lo que se refiere al ritmo de obra, van muy bien, aunque con el retraso que 
se lleva acumulado, se terminan de realizar los trabajos de vaciado del parking 
y se realizan los últimos trabajos de cimentación con la ejecución de los 
encepados. 
 
Este mes de febrero pasa también por decidirse algunos acabados, como las 
ventanas de aluminio, y se comienzan los trabajos de cerramientos en el 
edificio B-C.  
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Acta nº 52. Marzo 2008. 
 
Tras el vaciado de tierras del parking, se detectan una serie de filtraciones en la 
pantalla de pilotes, que incluso una vez realizados los trabajos de gunitado, 
siguen existiendo. En el proyecto inicial, no se contempla una evacuación de 
agua de las dos plantas de parking, por lo que se decide hacer un sumidero en 
la losa de cimentación, que será a su vez el pavimento acabado de la planta -2 
de parking, para intentar recoger la posible entrada de agua en el parking. Se 
decide colocar un sumidero, y empotrar en la armadura de la losa de 
cimentación un tubo de evacuación que vierta hacia la urbanización, ya que 
todavía se están realizando los trabajos de armado de la losa. Esta solución no 
servirá de nada, porque a día de hoy sigue entrando agua en el parking. 
 
Se nos entregan los planos de la estación transformadora. Esto supondrá como 
hemos dicho anteriormente, nuevas partidas de obra, nuevos precios 
contradictorios que serán incluidos en el segundo modificado.  
 
Este nuevo proyecto de la estación transformadora, obligará a hacer cambios 
en la estructura del edificio A, teniendo que ser reforzada y subir la altura en 
esta zona. Estos cambios también formarán parte del nuevo modificado. 
 
Se vuelve a tratar el tema del modificado 2, y se exponen los cambios 
producidos en las instalaciones, tras una visita con la ingeniería que las ha 
proyectado. Había una discusión anterior del mes de febrero, que era 
colocación de enchufes en los trasteros. La propiedad nos adjunta en la visita 
de obra, una justificación del Departament d´ Habitatge de la Generalitat, por la 
cual hay que colocarlos. Esta justificación viene escrita en el acta, y se extrae 
de la Llei de l´Habitatge. 
 
En marzo se acaban los trabajos de la losa del edificio A y se comienza la 
estructura de esta zona. Mientras tanto, en el edificio B-C se están realizando 
los cerramientos, se comienza a hacer la instalación monotubo de la 
calefacción y se comienza a colocar pavimentos, que al ser terrazo, lo haremos 
corrido antes que tabiquería.  
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Acta nº 57. Abril 2008. 
 
En esta visita de obra se tratan temas exclusivamente de ejecución de obra. 
Según avanza la obra, se van detectando errores o problemas, sobre todo con 
las posibles distribuciones. En este caso son los aseos, ya que la puerta no se 
abre completamente, debido a que toca el radiador. Obrum propone cambiar el 
radiador de sitio en todos los aseos del edificio B-C, y la propiedad proponía 
reducir el ancho de las puertas. Finalmente la propuesta de Obrum será la 
aceptada, ya que la otra propuesta era inviable, ya que todas las puertas de 
paso del edificio deben ser de ancho 80, al ser viviendas adaptadas. 
 
Se revisan y concretan las instalaciones de telecomunicaciones y las de gas. 
Se comenta el paso definitiva de éstas y la colocación de los armarios. 
 
En el acta, se hace referencia al Decreto de Ecoeficiencia. Se comenta que 
para cumplir el decreto se tienen que colocar los detectores de presencia. Se 
deciden colocar detectores sólo en las entradas del edificio. Pero a día de hoy 
no se ha colocado ninguno, y tampoco hay previsión de colocarlos, tal y como 
indiqué en el análisis del bloque C, en el apartado 5. 
 
Por lo que se refiere a los trabajos de ejecución, avanzan a buen ritmo, y ya se 
están terminando de hacer la tabiquería interior en el edificio B-C, y en el 
edificio A se llegará ya a nivel de la planta baja.  
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Acta nº 60. Mayo 2008. 
 
La obra se puede decir ahora que lleva un buen ritmo, así lo demuestran las 
certificaciones de obra.  
 
El piso muestra está prácticamente acabado, faltan cuatro detalles de acabado, 
que aún están por decidir. En la visita de obra se realiza una revisión de éste, 
detectando que en las persianas de proyecto, que son de PVC, se necesita 
realizar un gran esfuerzo para subirlas, sobre todo la persiana del salón-
comedor por su gran dimensión. Obrum propone realizar un cambio de las 
persianas, y colocar persianas de aluminio con el mismo ral de la carpintería, 
que son mucho más ligeras, unos dos kilos menos por metro cuadrado de 
persiana. 
 
Se entrega otra versión nueva del modificado 2. Ya llevamos cuatro meses 
desde que se inicio a realizar el modificado 2, y aún se detectan diferencias de 
mediciones y de precios que siguen sin encontrar unanimidad entre las partes. 
 
El Impsol exige información a la dirección facultativa sobre nuevos cambios que 
hay que realizar para cumplir la normativa sobre las protecciones de 
sobretensiones, obligatoria en edificios de nueva construcción. 
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Acta nº 65. Junio 2008. 
 
El piso muestra no se acaba de terminar, por retrasos en las entregas del 
granito en cocinas, vierteaguas y persianas de aluminio. La propiedad nos 
apremia a acabarlo para enseñarlo al ayuntamiento y a los propietarios. 
 
Se hace una revisión de la obra, y se señala que sigue entrando agua a través 
del muro pantalla de pilotes, a pesar de estar gunitado y que éste incorpora un 
mortero impermeabilizante. Para intentar solucionar el problema, Obrum realiza 
una muestra de una nueva impermeabilización, con la aplicación de una pintura 
impermeable, realizada a través de nuestra subcontrata. Esta muestra no 
acaba de funcionar del todo bien, si bien disminuye la entrada de agua, pero 
sigue filtrándose agua. Esto no funcionará y en futuras actas veremos cómo se 
soluciona el problema. 
 
Hay un retardo en la finalización de la estructura. Según nuestra planificación, 
nos retrasamos en dos semanas. 
 
La propiedad muestra su preocupación por el retraso global de la obra. Obrum 
se ve afectada por la crisis del sector de la construcción, y  pasa a tener 
pequeños problemas financieros, por lo que los trabajos se ven algo 
ralentizados por la desconfianza de las empresas subcontratadas que están un 
poco a la expectativa, y bajan el ritmo de ejecución debido a algunos impagos. 
Durante los dos meses siguientes, julio y agosto la situación será parecida, no 
se detendrán los trabajos, pero sufrirán retrasos, hasta que después del verano 
Obrum consigue que los bancos le refinancien la deuda hasta final de año. 
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Acta nº 67. Julio 2008. 
 
Un mes después, sigue sin estar terminado el piso muestra, a falta de los 
cuatro retoques del mes pasado, como los vierteaguas de las ventanas, los 
espejos de aseo y baño, y la reja del lavadero. Estos retrasos se producen por 
la situación financiera de la empresa Obrum, como comentamos el mes 
pasado, que pasa por un mal momento y es difícil conseguir el material en 
estas circunstancias. 
 
También se producen retrasos en acabar la estructura en un par de semanas 
sobre lo previsto, debido a los mismos problemas. 
 
Se informa que sigue la entrada de agua en el parking de la planta -2. A parte 
de la mejora en la impermeabilización, se optan por otras acciones a mejorar 
en el exterior y evitar filtraciones al interior, como es reconstruir el acerado para 
evitar la entrada de agua, tanto de la lluvia como de la limpieza de la calle. 
Estos puntos se acabarán realizando en los siguientes días, pero no se logrará 
parar la entrada de agua. 
 
Por lo que se refiere al problema de los resultados de las probetas de 
hormigón, tras una serie que da bajos resultados, se realizan una serie de 
testigos, dando posteriormente resultados correctos, excepto en un pilar, que 
se pasará a estudiar por el calculista de la Dirección Facultativa. Este pilar 
finalmente tras volver a ser calculado, no necesitará ningún tipo de refuerzo. 
 
Y por lo que respecta al modificado 2, se llega a un acuerdo con el Impsol, tras 
una reunión mantenida en sus oficinas, junto con la Dirección Facultativa. A 
esta reunión asisten los integrantes de la Dirección Facultativa, el Impsol, y por 
parte de la constructora el jefe de obra, y yo, el jefe de producción. Tras debatir 
una serie de precios y mediciones en las que no había acuerdo, finalmente se 
sellará el acuerdo, llegando a la firma definitiva del modificado 2. 
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Acta nº 70. Agosto 2008. 
 
En agosto, Obrum sigue con problemas financieros, y está a la espera de la 
refinanciación de la deuda. Agosto pasa por ser un mes con poco movimiento y 
avance en la obra. Además, una de las empresas subcontratadas por Obrum, 
dedicada a los trabajos de albañilería, y llamada Promonova, presenta 
suspensión de pagos, quedando los trabajos de albañilería totalmente parados. 
Ante esta grave situación, se intenta buscar apresuradamente a otra empresa 
para realizar los trabajos. Esta nueva situación se antoja difícil, primero por la 
situación actual de nuestra empresa y el grado de confianza en ella, y segundo 
porque estamos a mitad de agosto y el 80% de las empresas están de 
vacaciones. La contratación de la nueva empresa no se produce hasta últimos 
de agosto, no llegando a la normalidad hasta la primera semana de septiembre. 
Este altercado, nos supuso un retraso en la ejecución de la obra y en los plazos 
previstos.  
 
La obra en agosto está bajo mínimos, podríamos decir que prácticamente 
parada, a excepción de los trabajos de monocapa y poco más. 
 
A partir de esta situación, en la reunión de obra se hace una revisión de los 
trabajos, la estructura ya está completamente acabada, y se revisan unos 
detalles de acabados, sin importancia. 
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Acta nº 74. Septiembre 2008. 
 
Después de algo más de dos meses con problemas económicos, la empresa 
los soluciona, le refinancian la deuda hasta final de año, y se intenta volver a la 
normalidad lo antes posible.  
 
Para empezar, entregamos una nueva planificación a la propiedad actualizada, 
contemplando los retrasos producidos en estos dos meses por la situación 
financiera. Se hace la previsión de entrega de la obra a últimos de enero, lo 
que supone un mes de retraso con respecto a la última planificación entregada 
a Impsol, y con respecto a los plazos de finalización de obra tras el modificado 
1. 
 
Por lo que se refiere a la ejecución de obra, también se acuerda la entrega del 
piso muestra, que no se llegará a cumplir en la fecha de 1 de octubre, sino que 
se llegará a entregar a finales del mes de octubre. 
 
También se llega a tratar una serie de temas, como acabados de barandillas, 
cerramientos de lavaderos, etc. 
 
Por parte de Obrum, se pide la confirmación de las distribuciones de los 
cuartos de de instalaciones, que a cinco meses vista de la terminación de la 
obra, no se sabe aún cuál es, ya que se han hecho varias propuestas. 
Finalmente, se nos insta a tratarlo con nuestro instalador para saber los 
espacios mínimos que hay que cumplir para la realización de estos cuartos. 
 
Un tema que se expone en el acta, son los trabajos de la estación 
transformadora, ya que se nos apremia a terminar los trabajos cuanto antes. 
Decir que por lo que respecta a los trabajos de obra civil están acabados y se 
acaban en los plazos previstos, a falta de los herrajes, puerta, etc, como se 
indica en el acta, debido a que la empresa subcontratada, impuesta por Fecsa, 
no acaba de cumplir los plazos de entrega pactados con nosotros. Este hecho 
se informa al Impsol y a la Dirección Facultativa. 
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Acta nº 77. Octubre 2008. 
 
La previsión que se hizo en el acta anterior de acabar el piso muestra a 
primeros de octubre no se cumple, y definitivamente se acuerda entregarla a 
finales de mes, en concreto el 23 de octubre, tres semanas después de lo 
acordado. 
 
Los trabajos de ejecución siguen a buen ritmo, pero con algunas dificultades, 
debido que la situación de la empresa que parecía estar solucionada, aun no 
acaba de estar bien al 100%. Una muestra de esto, es que en este mes 
tenemos que cambiar de distribuidor de terrazo, ya que la empresa contratada 
de la fabricación del terrazo se niega a servirnos material previo pago en 
efectivo, por tener nuestra empresa crédito y caución cero euros, y ser una 
empresa con un alto porcentaje de riesgo. Se busca una solución, aunque más 
costosa, llegando a conseguir un nuevo suministrador de terrazo de Toledo. El  
modelo no es exactamente igual, cambia el color y el grano, problema que no 
afecta ya que esta partida de terrazo irá colocado en el edificio A, y no se 
mezclará con el del edificio B-C. Esto nos supone otro retraso en el comienzo 
de la colocación de solado en un mes en el edificio A. Este retraso se hace 
constar en el acta tras una nueva revisión del planing entregado en septiembre. 
 
Se están realizando los trabajos de impermeabilización de cubierta, y al realizar 
la prueba de estanqueidad de una de ellas, se detecta una pequeña fuga 
lateral. Procedemos a su reparación levantando un tramo y colocándolo nuevo, 
por lo que se soluciona rápido el problema sin más. 
 
Se nos informa que al final, los lavaderos sufrirán una modificación, 
convirtiéndolo en espacio interior. Estos cambios serán nuevos precios 
contradictorios, que ya deberán entrar en un futuro modificado 3, o en todo 
caso, en la liquidación de la obra. 
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Acta nº 82. Noviembre 2008. 
 
A pesar de los problemas, la obra sigue a buen ritmo. Se vuelve a tratar el 
problema de entrada de agua en el parking. Para solucionar definitivamente el 
problema, proponemos desde la constructora, hacer una pequeña zanja a 
modo de canal, en el encuentro entre la pared de pilotes y la solera del parking 
de la planta -2, para canalizar el agua que entraba en su mayoría por este 
encuentro. Para rematarlo, colocaríamos una rejilla superficial. Pero se nos 
informa que al Impsol no le gusta esta solución, y no acepta la propuesta.  
 
Finalmente y sin consentimiento de la propiedad, Obrum decide realizar esta 
canal para evitar la entrada de agua, ya que con las lluvias caídas se nos 
inundaba el parking bastante a menudo, afectándonos en la realización de 
otros trabajos del parking. El problema se soluciona en gran medida, y el 
parking dejará de estar inundado.  
 
A falta en teoría de tres meses de la finalización de la obra, se acuerda el lugar 
donde tenemos que colocar las llaves de paso de la instalación interior del gas 
natural en cada vivienda. También se ponen pegas a las pendientes del 
pavimento de los pasadizos, que en algunos tramos han quedado bastante 
pronunciados. Obrum comprueba los tramos y detectará que un tramo de la 
planta séptima está ejecutado mal, y con demasiada pendiente, superior al 3% 
que marca la normativa, por lo que decidimos levantarlo y colocar de nuevo el 
pavimento, suavizando la pendiente. 
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Acta nº 85. Diciembre 2008. 
 
En esta visita de obra, se vuelve a tratar el problema que afecta al parking con 
la entrada de agua. Ya se ha realizado la canalización como comentamos 
antes, y ahora Impsol si acepta la solución, y se plantean algunas soluciones 
de acabado de la canal para proceder a su terminación. 
 
Se convoca a la reunión a nuestro industrial de cerrajería, para revisar el 
sistema constructivo que va en las claraboyas del edificio A. Se hace un 
análisis de la estructura, teniendo que cambiar algunos perfiles y el acabado de 
ésta. 
 
Por lo que respecta a la estación transformadora, el industrial contratado a 
través de Fecsa, sigue sin suministrar los herrajes pendientes, e indicamos a 
Impsol que apremie a Fecsa para que nos suministre el material. 
 
La propiedad nos vuelve a exigir la comprobación de las pendientes, 
justificándoles en obra que lo realizado está correctamente, dando su 
conformidad la Dirección Facultativa. 
 
También nos apremian a ejecutar la impermeabilización de la cubierta del 
edificio A, ya que hemos comenzado los trabajos de enyesado sin recoger 
aguas. Comenzamos a realizar la red horizontal de recogida de pluviales para 
evitar que entre más agua dentro del edificio. 
 
Además, se acuerda hacer una reunión con el técnico de Fecsa y el de Aguas 
de Barcelona, para terminar de aclarar una serie de conceptos, encuentro que 
se llegará a realizar antes de las navidades. 
 
Indicar que la situación de la empresa es algo preocupante a finales de mes, ya 
que se acaba el plazo de refinanciación de la deuda, y los últimos pagos de 
noviembre y los primeros de diciembre no se han satisfecho. 
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Acta nº 91. Enero 2009. 
 
El mes de enero pasa por ser el mes en el cual la empresa se declara en 
concurso de acreedores, antigua suspensión de pagos. 
 
Tras la vuelta de vacaciones se pararán todos los trabajos, debido a que los 
industriales no cobran y paran de realizar sus trabajos. Esto se refleja en el 
primer punto del acta, donde se indica que la obra está completamente parada. 
 
Tras estos problemas, se informa de la situación a la Dirección Facultativa y a  
la propiedad, Impsol. Se les informa que Obrum ha presentado concurso de 
acreedores el  23 de enero, y que toda actividad queda parada. 
 
Se hace una revisión en la visita de obra del planing de obra, viendo que 
actualmente el retraso con respecto al último planing es de dos meses y medio. 
 
Por lo que respecta a nosotros, al equipo de obra de Obrum, seguimos 
acudiendo a nuestro lugar de trabajo cada día hasta nuevo aviso. 
 
 

 
 

 



Seguimiento práctica de  obra de 50 viviendas de V.P.O 

 

57 
 

3. Seguimiento Plan de Seguridad. 
 
Para el seguimiento y análisis del plan de seguridad, he optado por analizar las 
actas de reunión ordinarias de la comisión de coordinación de seguridad y 
prevención de riesgos de la obra. Desde que se comenzó la obra, la comisión 
se ha reunido un total de 19 veces, emitiendo un acta informativa de cada 
reunión.  
 
Para el desarrollo y análisis de este capítulo, he creído conveniente optar por 
analizar las actas en las cuales yo he intervenido, es decir, las cuales he 
firmado. En general, prácticamente son todas muy parecidas, y pienso que solo 
con este análisis será suficiente. 
 
Las reuniones y por tanto las actas, siguen todas un mismo patrón, un mismo 
orden del día, acordado así en la primera acta de constitución de la comisión. 
El orden del día a seguir en las reuniones es: 
 

1. Lectura y firma de la reunión anterior. Cumplimiento de los acuerdos 
anteriores. 

2. Documentación de Seguridad. 
3. Accidentes e incidentes ocurridos desde la reunión anterior. 
4. Visitas Organismos oficiales (Inspecciones de trabajo, etc.) 
5. Situación actual y planificación de la prevención en obra. 
6. Ruegos y preguntas.        

  
El mismo día de la reunión se hacía primero una visita a la obra para 
comprobar su estado y detectar posibles riesgos, o comentarios a realizar en la 
reunión sobre cualquier aspecto de la obra. 
 
Se adjuntan un total de 7 actas de reunión, en las que yo actúo de forma 
presente, un pequeño análisis del acta y fotos del seguimiento del acta. 
 
 
Acta de reunión nº 1. Febrero de 2007 

Esta primera acta que se adjunta es el acta de constitución de la comisión de 
coordinación de seguridad y prevención de riesgos, mediante la cual se da 
cumplimiento a lo especificado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
Ley 31/95, mediante la cual se fija la colaboración en materia de prevención de 
riesgos entre las empresas que trabajan en el mismo centro de trabajo.  
 
La comisión la forman la empresa constructora, los representantes de las 
empresas subcontratadas, normalmente los responsables de prevención de 
riesgos laborales de cada empresa subcontratada, y por otra parte el 
coordinador de seguridad. 
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Destacar en esta acta, que por parte del coordinador  se revisa la 
documentación que se le solicita a la constructora y de los formatos que son 
utilizados para la correcta gestión de la documentación de prevención de la 
obra. Destacar que la constructora, Obrum, tiene un programa de gestión de la 
documentación explícito únicamente y dedicado a la prevención de riesgos 
laborales y calidad en la construcción. 
 
Se hace una revisión de la implantación en la obra, comprobando el vallado de 
obra, y se realiza una revisión del Plan de Seguridad inicial, el cual hay que 
cambiar, ya que la ubicación de las grúas se ve afectado por el comienzo 
inmediato de la obra vecina realizada por el ayuntamiento, por lo que Obrum 
tiene que entregar un nuevo plano de implantación. 
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Acta de reunión nº 3. Mayo de 2007 
 
Dos meses después de comenzar a trabajar en Obrum, me toca asistir a la 
reunión de seguridad del mes de mayo. Se sigue el orden del día, se lee el acta 
de la reunión del mes de Abril, analizando si los acuerdos anteriores se han 
cumplido. En el acta anterior se acordó lo siguiente: 
 

- Evitar trabajos simultáneos en el mismo lugar que esté la otra empresa 
trabajando para evitar caídas de objetos o derrumbes. 

- Descabezar las zonas superiores de los taludes verticales para evitar 
derrumbes. 

 
Con la visita a la obra se comprueba que estos puntos exigidos en el acta 
numero 2 se han cumplido. 
 
Por el resto de puntos analizados en la reunión, se informa que no se ha 
producido ningún accidente laboral y no hemos tenido ningún tipo de visita. 
 
Se comenta el estado actual de la obra, acordando reponer la valla de 
separación entre ambas obras con valla plástica flexible, y se revisa toda la 
documentación del subcontratista que realiza la estructura, estando todo en 
orden. 
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Acta de reunión nº 11. Enero de 2008 

Tras unos meses sin asistir a las reuniones de coordinación de seguridad por 
decisión de la empresa, ya que nuestro técnico de prevención no lo 
consideraba importante, en el 2008 vuelvo a asistir a gran parte de ellas, ya 
que los trabajos de ejecución y el volumen de personal en la obra iba en 
ascenso, y necesitaban tratar temas de coordinación con el jefe de producción. 
 
En esta acta, se sigue el mismo orden del día acordado desde principio de 
obra. Se procede a la lectura y firma del acta anterior, yo no la firmo ya que no 
asistí a esta reunión anterior, y se da fe del cumplimiento de los acuerdos 
tomados anteriormente. No se producen accidentes en este tiempo y ninguna 
visita de ningún organismo. 
 
Por lo que respecta a la obra, se da constancia de que está en buen estado de 
orden y limpieza, y se hace una exigencia por parte del coordinador de 
seguridad, que se coloquen balaustres en la cubierta del edificio B-C cota +54, 
además de las redes tipo horcas que estaban colocadas. También se revisa 
documentación del personal en obra y se introducen los datos de las nuevas 
empresas subcontratadas en nuestro programa de control de seguridad, CCS. 
 
Se hace un inciso, en que la obra vecina está a punto de finalizar, por lo que 
tendremos que prolongar todo lo largo de nuestra obra a través de las 
escaleras de la obra vecina, nuestro cerramiento de obra. Esto se realizará sin 
ningún tipo de problema. 
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Acta de reunión nº 13. Marzo de 2008 
 
Llegado el mes de marzo, la obra ha aumentado el ritmo, el número de 
empresas es mayor y hay más personal por controlar. En esta reunión hay 
poco que destacar. Se comprueban los puntos del acta anterior que se hayan 
cumplido, dando el visto bueno, ya que lo que se exigía en la anterior reunión 
era que se mantuviera la obra en buen estado y limpia, y se mantuvieran las 
protecciones de barandillas en todos los bordes de forjado. Todo esto se 
cumplió.  
 
Cabe destacar, que también en el acta anterior se nos dan indicaciones para 
que estudiemos la instalación de líneas de vida definitivas en las cubiertas, 
para el mantenimiento del edificio. Planteamos la valoración pero se desechó la 
idea, primero porque realmente no hace falta, ya que son cubiertas invertidas 
transitables, rodeadas por un murete de obra de 60 cm de altura, y segundo 
porque no venía en presupuesto y nos suponía un gasto extra, ya que Impsol 
no nos lo pagaba. 
 
Por lo que respecta al estado actual de la obra, se mantenía en orden y con 
limpieza, y se deciden mantener las redes verticales tipo horca en los forjados 
cota 48 y 51 para proteger los trabajos sobre los voladizos realizados con 
borriquetas. También se nos exige colocar setas de protección en las esperas 
de los pilares de la zona A. 
 
Durante este mes tampoco se produjo ningún accidente laboral. 
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Acta de reunión nº 15. Junio de 2008 
 
En esta reunión se cita a todas las subcontratas presentes hasta el momento 
en la obra, teniendo que asistir un representante de cada una de ellas. Además 
asistimos todo el personal de Obrum en la obra. Este tipo de reunión se realiza 
para informar a todos los representantes que tienen que entregar todo la 
documentación del personal a la administrativa de obra, y para saber de su 
parte si ha habido algún tipo de accidente en la obra, asegurando al igual que 
Obrum que no se ha producido accidente de ningún tipo.  
 
También se expone que en esta obra no es de aplicación la ley 32/2006 en 
toda su extensión respecto los niveles máximos de subcontratación, ya que 
esta obra es anterior a la ley, y se hace saber a las subcontratas que es 
obligatorio informarnos y pedirnos autorización para realizar nuevas 
subcontratas. 
 
Se hace un repaso a la situación actual de la obra, y se da una pequeña charla 
por parte de nuestro técnico de prevención, sobre cómo debe estar la obra 
respecto al orden y la limpieza, la señalización, la electricidad, protecciones 
individuales y colectivas, etc. 
 
Se exige a la subcontrata de la estructura, Navasa, que cambié las redes tipo 
horca por otras en mejor estado de conservación, ya que algunas de las 
colocadas en obra están un poco deterioradas. 
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Acta de reunión nº 18. Noviembre de 2008 

Como en todas las reuniones de coordinación, se comienza por la aprobación 
del acta anterior y su cumplimiento. Yo no la firmo porque no estaba en la 
reunión anterior. Esta acta se aprueba, pero desde mi punto de vista, el 
coordinador no la tuvo que haber aprobado, ya que se exigía que se debían de 
habilitar vestuarios y comedor para el personal, y a día de hoy incluso no se 
han habilitado. Aquí fue un poco comprensivo con la empresa constructora 
debido a los problemas que venía sufriendo. Por lo demás todo estaba correcto 
respecto a la anterior reunión.  
 
En esta reunión se expone que no se han producido accidentes de trabajo y no 
se ha recibido ninguna visita de ningún organismo. Se vuelve a exigir la 
colocación de vestuarios y comedor para el personal, y se exige que las 
plataformas de descarga estén ancladas por seis puntales, y una serie de 
exigencias más como se indica en el acta, ya que en esos momentos, gran 
parte de ellas, se encontraban en mal estado, estaban mal señalizadas, no se 
utilizaba arnés de seguridad para su utilización y no se cerraban las puertas. 
 
También se hizo incapié en los trabajos de cerrajería, en la colocación de las 
barandillas de balcones, ya que es un trabajo muy peligroso por el gran riesgo 
de caídas a distinto nivel. Se nos exigía que usaran arnés anclado a un punto 
fijo, que se optó por colocar un puntal y anclarlo aquí, y que las zonas donde se 
quitaran las protecciones colectivas se dejaran colocadas tras realizar los 
trabajos. Esto sí que fue una constante lucha con el personal de obra, ya que 
nadie o apenas nadie lo tiene presente. 
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Acta de reunión nº 19. Diciembre de 2008 

Un mes después de la anterior acta, nos reunimos de nuevo para tratar el 
estado de seguridad de la obra. Se firma el acta anterior, pero parte de las 
exigencias anteriores no se han cumplido, y se vuelven a exigir en esta acta. 
 
Se vuelve a exigir la mejora en las plataformas de descarga, ya que algunas de 
ellas siguen en muy mal estado. También se recuerdan las medidas adoptadas 
para evitar caídas a distinto nivel en los trabajos de cerrajera en las barandillas, 
y se decide trasladar al personal de la subcontrata las instrucciones, ya que no 
se están cumpliendo. 
 
Se decide colocar una red horizontal para cuando se realicen los trabajos de 
colocación de la claraboya en el edificio A, para evitar caídas a distinto nivel. 
Para ello, se debe colocar en toda la totalidad de la abertura del patío de luces 
del edificio A y ancladas a los nuevos pilares de la estructura de la claraboya. 
 
Cabe destacar, que desde que comenzó la obra en febrero del 2007 hasta la 
fecha de hoy, no se ha producido ningún incidente importante y sobre todo 
ningún accidente laboral. También es extraño que tampoco se haya recibido 
ninguna visita de algún organismo tales como inspecciones de trabajo. 
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4. Seguimiento Plan control de calidad. 
 
El plan de control de calidad de este proyecto, marca como unidades de obra a 
controlar y ensayar las siguientes: 
 

- Cimentación de hormigón armado. 
- Estructura de hormigón armado. 
- Estructura metálica. 
- Materiales cerámicos y cerramientos. 
- Pavimentos. 
- Revestimientos. 
- Pinturas. 
- Impermeabilizaciones. 
- Aislamiento térmico. 
- Carpinterías y vidrios. 
- Instalaciones. 

 
Las características a ensayar se exigen, o bien en las fichas anexas del 
programa, o en el presupuesto del plan de control de calidad. Para hacer un 
seguimiento de este plan, he decidido hacer una comparación entre lo que 
exigía el plan de control y lo que finalmente se ha llegado a hacer.  
 

- Cimentación y estructura de hormigón armado. 
 
Para comprobar los ensayos de hormigón, se adjunta el siguiente cuadro 
donde se puede ver lo que exigía el plan de control y lo que finalmente se ha 
ejecutado. 

Elemento control Ficha proyecto Ejecutado 
real 

Edificio A 
Pilotes Ø45 3 lotes 3 lotes 
Pilotes Ø85 4 lotes 1 lote 
Biga cadena 1 lote 1 lote 
Encepados 2 lotes 2 lotes 
Losa de traba 3 lotes 2 lotes  

Edificio A-B-C 
Solera 1 lote 3 lotes 
Zapatas y riostras 2 lotes 3 lotes 
Muros de 
contención 2 lotes 4 lotes 
Forjados reticulares 11 lotes 27 lotes 
Losas 9 lotes 10 lotes 
Pilares 10 lotes 10 lotes 
Losas inclinadas 5 lotes 1 lote 
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- Estructura metálica. 
 
Hasta el momento solo se ha ejecutado la estructura metálica de uno de los 
ascensores en el bloque A. Según el programa se exige un control de tipo 
organoléptico y documental.  Para ello se ha entregado a la Dirección 
Facultativa: 
 

• Albarán de suministro correspondiendo la entrega del material con la 
obra. 

• Certificados de calidad del acero, control de calidad y coladas. 
  
Por consiguiente, se ha cumplido con lo que exigía el programa. 
 

- Materiales Cerámicos y Cerramientos. 
 
Para los materiales cerámicos se exige para cada tipo, tanto tipos de divisorias 
como de cerramientos, un tipo de control normal según la norma RL-88 y la 
NBE FL-90, ambas en desuso. Además se exige si fuera necesario ensayos en 
laboratorios especificados si el material no tiene el sello de calidad 
correspondiente. 
 
Se han controlado los siguientes materiales  y tipos de cerramientos: 
 

1. Paredes de 14 cm de grueso de ladrillo calado. 
2. Tabique de gran formato de 5 cm de grueso en cámaras. 
3. Paredón divisorio de tochana de 10 cm de espesor. 
4. Tabique de gran formato de 7 cm de grueso en tabiquerías interiores. 

 
Para realizar este control se ha entregado a la Dirección Facultativa la siguiente 
documentación: 
 

• Albarán de cada suministro de material diferente correspondiendo la 
entrega del material con la obra. 

• Distintivos y sellos de calidad del material colocado en obra. 
• Se ha realizado un control de recepción en obra, normalmente sin 

incidencias.  
 
 

Por consiguiente, se ha cumplido con lo que exigía el programa. 
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- Pavimentos. 
 
El plan de control, para los pavimentos exige controlar los siguientes 
elementos: 
 

1. Pavimento de gres antideslizante 20x20 
2. Pavimento de terrazo liso grano pequeño 40x40 
3. Pavimento de hormigón HA-25/P/20/IIa. 
4. Escalón de terrazo. 
5. Recrecidas de mortero. 

 
Se exigen sellos de calidad de cada material empleado, y se realizarán según 
el presupuesto del plan de control ensayos de resistencia a la rayada, al 
desgaste, al impacto, heladas, etc. 
 
Para realizar este control se ha entregado a la Dirección Facultativa la siguiente 
documentación: 
 

• Albarán de cada suministro de material diferente correspondiendo la 
entrega del material con la obra. 

• Distintivos y sellos de calidad del material colocado en obra. 
• Control de calidad de cada material. 
• Se ha realizado un control de recepción en obra, normalmente sin 

incidencias.  
• El laboratorio contratado en obra ha realizado por petición de la 

Dirección Facultativa ensayos en piezas de pavimento de gres y de 
pavimento de terrazo. Por lo que respecta a pavimentos de hormigón, 
ya se ha hecho el análisis  en el primer punto de cimentación y 
estructura, mediante las soleras. 

 
Por consiguiente, se ha cumplido con lo que exigía el programa. 
 

- Revestimientos. 
 
Para los revestimientos sólo se exige un control de tipo organoléptico y 
documental. Se exigen sellos de calidad o documentos de idoneidad técnica a 
todos los materiales. 
 
Los materiales a controlar son: 
 

1. Rebozado de mortero. 
2. Enyesados de techos y paredes. 
3. Alicatados. 
4. Revestimiento monocapa. 
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5. Falsos techos de placas de yeso con tratamiento anti humedad 
6. Falsos techos de placas de yeso laminado. 

 
Para realizar este control se ha entregado a la Dirección Facultativa la siguiente 
documentación: 
 

• Albarán de cada suministro de material diferente correspondiendo la 
entrega del material con la obra. 

• Distintivos y sellos de calidad del material colocado en obra. 
• Control de calidad de cada material. 
• El laboratorio contratado en obra ha realizado por petición de la 

Dirección Facultativa ensayos en piezas de gres para alicatar. 
 
Por consiguiente, se ha cumplido con lo que exigía el programa. 
 

- Pinturas. 
 
El plan de control exige para pinturas certificados de idoneidad técnica y sellos 
de calidad de cada tipo de pintura, además de ensayos de envejecimiento 
acelerado. 
 
Los materiales a controlar son: 
 

1. Pintura de paramentos verticales de yeso, con pintura plástica lisa. 
2. Pintura de paramentos verticales de cemento, con pintura plástica lisa. 
3. Pintura de paramentos horizontales de yeso, pintura plástica lisa. 
4. Pintura de puertas ciegas de madera. 
5. Pintura de puertas ciegas de acero. 

 
A día de hoy se ha dado una primera mano de pintura plástica en el interior de 
las viviendas, y una capa de imprimación en las barandillas de acero. No se ha 
entregado ningún tipo de documento o certificado a la Dirección Facultativa. 
 
Por consiguiente, y a día de hoy, no se ha cumplido con lo que exige el 
programa. 
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- Impermeabilizaciones y aislamiento térmico. 
 
Para estas unidades de obra el plan exige un ensayo de densidad aparente del 
material de aislamiento amorfo y un control del espesor, además se tiene que 
realizar un control documental con sellos de calidad y la identificación del 
material. Para la impermeabilización de las cubiertas, además exige que se 
realicen pruebas de estanqueidad, así como homologación de productos, sellos 
de calidad, etc. 
 
Los materiales a controlar son: 
 

1. Impermeabilización de cubierta con 2 láminas de betún asfáltico LBM-40. 
2. Aislamiento amorfo proyectado de 4 cm de espesor de espuma de 

poliuretano de densidad 35 kg/m³. 
3. Aislamiento con placas de poliestireno extruido de alta densidad tipo IV 

de 4 cm de espesor. 
 
Para realizar este control se ha entregado a la Dirección Facultativa la siguiente 
documentación: 
 

• Albarán de cada suministro de material diferente correspondiendo la 
entrega del material con la obra. 

• Distintivos y sellos de calidad del material colocado en obra. 
• Control de calidad de cada material. 
• Se han realizado pruebas de estanqueidad en cada cubierta. 

 
Por consiguiente, se ha cumplido con lo que exigía el programa. 
 

- Cerramientos practicables exteriores. 
 
El plan de control exige para cerramientos exteriores realizar pruebas de 
estanqueidad al agua, a la resistencia al viento y la determinación de 
permeabilidad al aire de una ventana, y además se exige certificados de 
calidad de la carpintería suministrada. 
 
Los materiales a controlar son: 
 

1. Ventanas y balconeras de aluminio lacado con bastidor de tubo de acero 
galvanizado. 

 
A día de hoy sólo se ha colocado carpintería de aluminio en el edificio B-C, y 
sólo se ha entregado a la Dirección Facultativa certificados de calidad y 
ensayos de calidad del fabricante, de la carpintería colocada. El resto de 
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pruebas exigidas no se han realizado, estaban programadas por el laboratorio 
de control de la obra, pero finalmente no se han realizado. 
 
Por consiguiente, podemos decir que sólo se ha cumplido en parte el control de 
calidad a día de hoy. 
 

- Instalaciones. 
 
Según el plan de control de calidad se exige controles de adecuación del 
proyecto durante la obra, pruebas de funcionamiento, certificados y un informe 
final, de todas las instalaciones: 
 

1. Saneamiento. 
2. Calefacción y ventilación. 
3. Electricidad. 
4. Fontanería y aparatos sanitarios. 
5. Gas. 
6. Transporte. 
7. Contra incendios. 
8. Telecomunicaciones. 
9. Aprovechamiento solar. 

 
A día de hoy sólo se ha entregado documentación de sellos de calidad y 
controles de calidad de material de tubos de pvc de saneamiento y material de 
cableado de electricidad. Todavía no se ha acabado ninguna instalación 
completamente. 
 
Por consiguiente, aún no se ha cumplido lo que exige el control de calidad. 
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5. Seguimiento y actualización de la planificación de obra. 

Para el seguimiento de la planificación de obra, adjunto en el anexo 1 los 
planing entregados a la propiedad durante el transcurso de obra. En total se 
han entregado 6 planing, según las necesidades de la propiedad y según los 
diferentes acontecimientos que se iban produciendo que habían afectado de 
forma importante a la planificación.  

 

Planificación Febrero 2007 

El primer planing de obra que se entregó a la propiedad fue en el mes de 
febrero del 2007, a comienzos de la obra. En éste se exigía que se hiciera una 
primera planificación de lo que eran los trabajos de movimientos de tierra, 
cimentación, estructura, cerramientos exteriores y divisorias.  Se puede decir 
que con el retraso que acumuló desde el principio la obra, si bien por 
problemas de cambios en el proyecto o por problemas de ejecución de la 
empresa constructora, este planing sólo se cumplió en los movimientos de 
tierra, y en la cimentación de la cota 29 y la cota 33, por lo demás, desde el 
resto de la cimentación, pasando por la estructura a los cerramientos, todo 
sufrió un retraso analizando los plazos en los que se ejecutaron los trabajos, de 
hasta 8 meses. Un ejemplo claro, es la estructura de la zona A, que según este 
planing de marzo tendría que estar acabada a mediados de diciembre del 
2007, si bien se finalizó realmente a finales de julio del 2008, casi ocho meses 
después de lo planificado. 

Un claro ejemplo también, son la ejecución de la cimentación profunda en la 
zona A, que según veo se hizo una previsión, pero errónea, ya que todavía no 
estaba definido el proyecto de los pilotes, que se entregaría en el mes de abril, 
y después del paso de varios jefes de obra, se iría cambiando la planificación. 

 

Planificación Agosto 2007 

Tras la creación del modificado uno, se entrega una nueva planificación, pero 
ésta ya de todos los trabajos de ejecución. Este planing incluye los tres meses 
más de ejecución de obra que se habían negociado en el modificado uno, 
siendo ahora los plazos finales de ejecución  hasta el mes de diciembre del 
2008. 

Este planing lo hice conjuntamente con el jefe de grupo, ya que no tenía jefe de 
obra. Intentamos ajustarlo al máximo a finales de diciembre, incluyendo los 
repasos y la limpieza final de obra, y quisimos afinar lo máximo posible con la 
cimentación  y la estructura. Pero sufrimos un retraso respecto de este planing 
sobre todo en la finalización de los pilotes, ya que tardamos un mes más de lo 
previsto, debido a todos los problemas que nos supuso la ejecución de las 
escaleras del ayuntamiento. Este retraso también afectó al resto de trabajos de 
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la zona A, desfasando por completo el planing en comienzos de trabajos, pero 
no en fechas de finalización, por lo que todavía teníamos tiempo de reacción 
con respecto a esta fase. Por lo que respecta a la zona B-C, se fue más o 
menos sobre el planing hasta el mes de marzo-abril, teniendo algún pequeño 
desfase en la finalización de los cerramientos exteriores de esta zona, que 
según el planing eran en mediados de marzo y se acaban a principios de abril. 
Pero en general, la planificación era correcta y estábamos en tiempo, y los 
siguientes planing se han ido trabajando sobre este, digamos que esta 
planificación es la base de esta obra. 

 

Planificación Febrero 2008 

En febrero del 2008, como se ha comentado en el análisis de las actas de obra, 
se incorpora un nuevo jefe de obra, por lo que la propiedad nos vuelve a pedir 
una nueva planificación de la obra, visto que algunos trabajos, sobre todo los 
respectivos a la zona A, se habían retrasado algo más de un mes. El nuevo jefe 
de obra trabaja sobre la anterior planificación, cambiando algunos puntos e 
introduciendo nuevos trabajos. La planificación se hace a partir de los trabajos 
que nos quedan por ejecutar, pero en lugar de hacer la entrega de obra a 
finales de diciembre, se produciría a principios de enero del 2009. 

Este hecho, de entregar la obra a principios de enero, no gusto a la propiedad, 
pero se rebajó la tensión explicando que era una previsión un poco pesimista, 
pero que en realidad seguro que se recortarían los plazos.  

Por lo que se refiere al ritmo de los trabajos, se fueron asimilando a lo que 
decía al planing, salvaguardando algunos oficios que sufrirían ligeros retrasos. 
En el bloque B-C los trabajos fueron a buen ritmo, incluso algunas tareas se 
adelantaron sobre lo previsto, hasta que llegó la primera crisis financiera de la 
empresa en el mes de mayo, que hizo que todos los esfuerzos fueran en vano, 
acumulando de nuevo un gran retraso, como se puede comprobar en el 
siguiente planing, el de junio 2008. 

 

Planificación Junio 2008 

La planificación de junio 2008 viene marcada por la primera crisis financiera 
sufrida por la empresa en el mes de mayo, crisis que no superará en parte 
hasta el mes de septiembre. Esta crisis, nos provoca retrasos importantes en la 
finalización de la estructura de la zona A, prevista para principios de Junio en el 
planing de febrero, pero que como se ve aquí ya se prevé para final de julio, 
casi dos meses después. 

Pero en esta planificación, y también guardándonos un poco las espaldas, se 
prevé la finalización de la obra a finales de diciembre, tras el desarrollo de la 
obra. Claro que esta previsión se hizo suponiendo que la crisis que atravesaba 
la empresa se arreglara en los días siguientes a entregar esta planificación, 
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pero como se ha comentado, los trabajos no se desarrollaran con normalidad 
hasta principios de septiembre, acumulando nuevos retrasos sobre esta 
planificación, y dejándola de nuevo en desuso. 

 

Planificación Septiembre 2008 

Esta será la última planificación que se entregue a la propiedad. Se entrega 
una planificación general de la obra, y otra más detallada de la ejecución de las 
instalaciones, aunque coincidiendo ambas en tiempos.  

Esta entrega se realiza debido a los retrasos sufridos durante el verano, por la 
crisis de la empresa, y se hace una nueva previsión de entrega, esta vez, a 
finales de enero del 2009. La propiedad muestra su preocupación por el retraso 
que lleva la obra, y por la situación que ha sufrido la empresa. Según el ritmo 
que llevábamos a partir de septiembre, hubiéramos entrado en plazos, pero a 
finales de diciembre volvieron los problemas, esta vez mucho más graves, 
llevando a la empresa a presentar concurso de acreedores.  
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ANEXO 3: Planificaciones de obra.  
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6. Seguimiento económico de obra. 
 

a) Cuadro Costes de obra. 
 

Se adjunta un cuadro resumen de todos los costes y de su desarrollo a través 
de cada mes de ejecución de obra, junto con unas gráficas de seguimiento. 
 

b) Informes cierres de obra. (Anexo 4). 
 

Se adjunta los siete últimos cierres de obra de la constructora. 
 

c) Cuadro Certificaciones de obra. 
 
Se adjunta un cuadro resumen de las certificaciones mensuales de obra, junto 
con unas gráficas de seguimiento. 
 

d) Resumen certificaciones de obra. (Anexo 5). 
 
Se adjunta los resúmenes  de las siete últimas certificaciones de obra. 
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ANEXO 4: Informes cierres de obra.  
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ANEXO 5: Resumen Certificaciones Obra.  
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7. Seguimiento, control y actualización de planos de obra. 

Este punto lo voy a dividir en dos partes, una recogerá todos los planos 
originales del proyecto ejecutivo, entregados a nosotros, la constructora. La 
otra parte recogerá todos los planos modificados o complementarios que se 
nos han ido entregando a lo largo de toda la obra, que como veremos son 
bastantes, un total de 68 unidades. 

a) Planos del proyecto ejecutivo. 

1.1 Situación y emplazamiento 1/5.000 1/500

2.1 Planta baja (cota +29.00) 

Planta primera (cota +33.00) 

1/100

2.2 Planta 2 (cota +36.00) 

Planta 3 (cota +39.00) 

1/100

2.3 Planta 4 (cota +42.00) 1/100

2.4 Planta 5 (cota +45.00) 1/100

2.5 Planta 6 (cota +48.00) 1/100

2.6 Planta 7 (cota +51.00) 1/100

2.7 Planta 8 (cota +54.00) 1/100

2.8 Planta 9 (cota +57.00) 1/100

2.9 

2.10 

Planta 10 (cota +60.00) 

Cubierta 

1/100

1/150

3.1 Alzado este (C/ Joan Ubach) 

Alzado oeste (C/ Espriu) 

1/100

3.2 Alzado sur (Jardín) 1/100

3.3 Alzado norte (Patio) 1/100

4.1 Sección longitudinal 1-1 1/100

4.2 Sección transversal 3-3 

Sección transversal 4-4 

1/100

4.3 Sección transversal 5-5 

Sección transversal 6-6 

1/100

4.4 Sección transversal 7-7 

Sección transversal 8-8 

1/100

4.5 Sección longitudinal 2-2 1/100

5.1 Vivienda Tipo A-B-C-D 1/50
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5.2 Vivienda Tipo E-F-G-H-I 1/50

5.3 Vivienda Tipo I’-I’’-J-K 1/50

6.1 Detalle cocina 

Tipo A-B-C 

1/20

6.2 Detalle cocina 

Tipo C-D-E-F 

1/20

6.3 Detalle cocina 

Tipo G-H 

1/20

6.4 Detalle cocina 

Tipo I,I’,I’’ 

1/20

6.5 Detalle cocina 

Tipo J-K 

1/20

7.1 Detalle baño 

Tipo G-H 

1/20

7.2 Detalle baño 

Tipo I-J 

1/20

7.3 Detalle baño 

Tipo A-B-C 

1/20

7.4 Detalle baño 

Tipo D-E-F 

1/20

8.1 Detalle lavadero 

Tipo A-B-C-D-E-F 

1/20

8.2 Detalle lavadero 

Tipo G-H-I-J 

1/20

9.1 Detalle escaleras 1/50

9.2 Detalle escaleras 1/50

9.3 Detalle escaleras 1/50

10.1 Detalle fachada 1/10

11.1 Carpintería 1/25
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E.01ª Estructura – Zona A 

Planta Cimientos 

1/100

E.02ª Estructura – Zona A 

Detalles de pilotes y cepos 

1/20

E.03ª Estructura – Zona A 

Definición y alzados pantallas 

1/100

E.04ª Estructura – Zona A 

Armado Pantalla Tipo P0 

1/50

E.05ª Estructura – Zona A 

Armado Pantalla Tipo P1 

1/50

E.06AA Estructura – Zona A 

Armado Pantalla Tipo P2 

1/50

E.07ª Estructura – Zona A 

Armado Pantalla Tipo P3/P4 

1/50

E.08ª Estructura – Zona A 

Cuadro de Pilares 

1/100

E.09ª Estructura – Zona A 

Detalles generales 

1/100

E.10ª Estructura – Zona A 

Definición geométrica 

1/100

E.11ª Estructura – Zona A 

Armado Long. y Trans. 

1/100

E.12ª Estructura – Zona A 

Refuerzos 

1/100

E.13ª Estructura – Zona A 

Definición geométrica 

1/100

E.14ª Estructura – Zona A 

Armados Long.y Trans. 

1/100

E.15ª Estructura – Zona A 

Refuerzos 

1/50

E.16ª Estructura – Zona A 

Definición geométrica 

 

1/100
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E.17ª Estructura – Zona A 

Armados Long. y Trans. 

1/100

E.18ª Estructura – Zona A 

Refuerzos 

1/100

E.19ª Estructura – Zona A 

Definición geométrica 

1/100

E.20ª Estructura – Zona A 

Armados Long. i Trans. 

1/100

E.21ª Estructura – Zona A 

Refuerzos 

1/100

E.22ª Estructura – Zona A 

Definición geométrica 

1/100

E.23ª Estructura – Zona A 

Armados Long. i Trans. 

1/100

E.24ª Estructura – Zona A 

Refuerzos 

1/100

E.25ª Estructura – Zona C 

Sección cimientos (1) 

1/100

E.26ª Estructura – Zona C 

Sección cimientos (2) 

1/100

E.27ª Estructura – Zona B y C 

Muros de contención 

1/100

E.28ª Estructura – Zona C 

Planta de cimientos 

1/100

E.29ª Estructura – Zona B y C 

Cuadro de pilares 

1/100

E.30ª Estructura – Zona B y C 

Detalles generales 

1/100

E.31ª Estructura – Zona A 

Definición geométrica y armados 

1/100

E.32ª Estructura – Zona C 

Refuerzos 

 

1/100
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E.33ª Estructura – Zona B - C 

Definición geométrica y armados 

1/100

E.34ª Estructura – Zona B y C 

Refuerzos 

1/100

E.35ª Estructura – Zona B y C 

Definición geométrica y armados 

1/100

E.36ª Estructura – Zona B y C 

Refuerzos 

1/100

E.37ª Estructura – Zona B y C 

Definición geométrica y armados 

1/100

E.38ª Estructura – Zona B y C 

Refuerzos 

1/100

E.39ª Estructura – Zona B y C 

Definición geométrica y armados 

1/100

E.40ª Estructura – Zona B y C 

Refuerzos 

1/100

E.41ª Estructura – Zona B y C 

Definición geométrica y armados 

1/100

E.42ª Estructura – Zona B y C 

Refuerzos 

1/100

E.43ª Estructura – Zona B y C 

Definición geométrica y armados 

1/100

E.44ª Estructura – Zona B y C 

Refuerzos 

1/100

E.45ª Estructura – Zona B y C 

Definición geométrica y armados 

1/100

E.46ª Estructura – Zona B y C 

Refuerzos 

1/100

E.47ª Estructura – Zona A, B y C 

Escaleras de Hormigón 

1/100

E.48ª Estructura – Zona A, B y C 

Escaleras de Hormigón 

1/100
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 I.01 Instalaciones  

Incendio 

                            1/200

I.02 Instalaciones 

Incendio 

1/200

I.03 Instalaciones 

Incendio 

1/200

I.04 Instalaciones 

Planta 2 y 3 

1/100

I.05 Instalaciones 

Planta 6 

1/100

I.06 Instalaciones 

Planta 7 

1/100

I.07 Instalaciones 

Planta 8 

1/100

I.08 Instalaciones 

Cubierta 

1/150

I.09 Instalaciones 

Sección electricidad 

Esquema electricidad 

1/150

I.10 Instalaciones 

Sección saneamiento 

Sección gas 

1/150

I.11 Instalaciones 

Vivienda tipo A 

1/50

I.12 Instalaciones 

Vivienda tipo B 

1/50

I.13 Instalaciones 

Vivienda tipo C 

1/50

I.14 Instalaciones 

Vivienda tipo D 

1/50

I.15 Instalaciones 

Vivienda tipo E 

1/50
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I.16 Instalaciones 

Vivienda tipo F 

1/50

I.17 Instalaciones 

Vivienda tipo G 

1/50

I.18 Instalaciones 

Vivienda tipo H 

1/50

I.19 Instalaciones 

Vivienda tipo I 

1/50

I.20 Instalaciones 

Vivienda tipo J 

1/50

I.21 Instalaciones 

Vivienda tipo K 

1/50

  

b) Planos nuevos de obra. 

Se indica el número de plano nuevo, O significa nuevo de obra, M significa 
modificado y C significa que complementa a otro plano. Al plano que modifica o 
complemente se indica en la columna de la derecha. 
 

 
Fecha  Nº Plano Titulo     Nº Anterior 

 
07/01/24 O_001 Plano replanteo   --- 
 
07/03/27 O_002-M Estructura – Zona A  E01A 
    Planta Cimientos 
 
07/03/27 O_003-M Estructura – Zona A  E02A 
    Detalles de Pilotes i Cepos. 
 
07/03/27 O_004-M Estructura – Zona A  E03A 
    Definición y Alzados Pantallas 
 
07/05/03 O_005-M Estructura – Zona C  E25A 
    Sección Fundamentos (1) 
 
07/05/03 O_006-M Estructura – Zona C  E26A 
    Sección Fundamentos (2) 
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Fecha  Nº Plano Titulo     Nº Anterior 
 
 
07/05/03 O_007-M Estructura – Zona B y C  E27A 
    Muros  de Contención 
 
07/05/07 O_008-M Estructura – Zona B y C  E29A 
    Cuadro de Pilares 
 
07/05/07 O_009-M Estructura – Zona C  E31A 
    Cota +33.00 

Definición Geométrica y Armados 
 

07/05/24 O_010-M Replanteo Zonas B y C  --- 
    Cotas +29.00, +33.00 i  

+36.00. 
 

07/05/24 O_011-M Replanteo Zonas B y C  --- 
    Cotas +39.00, +42.00 i  

+45.00 
 

07/05/24 O_012-M Replanteo Zonas B y C  --- 
    Cotas +48.00, +51.00 i  

+54.00 
 

07/07/25 O_013-M Replanteo Zona A   --- 
    Cotas +45.00 i +48.00 
 
07/10/29 O_014-M Estructura – Zona B y C  E35A 
    Cota +39.00 

Replanteo 
 

07/10/29 O_015-M Estructura – Zona B y C  E36A 
    Cota +39.00 

Refuerzos 
 

07/10/29 O_016-M Estructura – Zona B y C  E37A 
    Cota +42.00 

Definición Geométrica y Armados 
 

07/10/29 O_017-M Estructura – Zona B y C  E38A 
    Cota +42.00. Refuerzos 
 
07/11/19 O_018-C Detalles Impermeabilización 10.1. 
    Balcones, Cubierta i Patio Zona A. 
 
07/11/19 O_019-M Alzado C/Ubach,    3.1. 
    Biga Coronación con Pasos 
    Instalaciones 
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Fecha  Nº Plano Título     Nº Anterior 
 
 
07/11/20 O_020-C Anillos Tierra    --- 
    Cota +45.00 
 
07/12/19 O_021-M Estructura – Zona B y C  E39A 
    Cota +45.00 

Definición Geométrica y Armados 
 

07/12/19 O_022-M Estructura – Zona B y C  E40A 
    Cota +45.00 

Refuerzos 
 

07/12/19 O_023-M Estructura – Zona B y C  E41A 
    Cota +48.00 

Definición Geométrica y Armados 
 

07/12/19 O_024-M Estructura – Zona B y C  E42A 
    Cota +48.00 

Refuerzos 
 

07/12/19 O_025-M Estructura – Zona B y C  E43A 
    Cota +51.00 

Definición Geométrica y Armados 
 

07/12/19 O_026-M Estructura – Zona B i C  E44A 
    Cota +51.00 

Refuerzos 
 

07/12/19 O_027-M Estructura – Zona B y C  E45A 
    Cota +54.00 

Definición Geométrica y Armados 
 

07/12/19 O_028-M Estructura – Zona B y C  E46A 
    Cota +54.00 

Refuerzos 
 

08/02/08 O_029-M VIVIENDAS 
Tipos A-B-C-D-HA1   5.1. 
 

08/02/08 O_030-M VIVIENDAS 
Tipos HA2-HA2t-G-I-If-It  5.2. 
 

08/02/08 O_031-M VIVIENDAS 
Tipos K-Kf-Kt-J   5.3. 
 

08/02/08 O_032-M Planta Baja (+29.00) 
Planta 1 (+33.00)   2.1. 
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Fecha  Nº Plano Título     Nº Anterior 
 
08/02/08 O_033-M Planta 2 (+36.00) 

Planta 3 (+39.00)   2.2. 
 

08/02/08 O_034-M Planta 4 (+42.00)   2.3. 
 
08/02/08 O_035-M Planta 5 (+45.00)   2.4. 
08/02/08 O_036-M Planta 6 (+48.00)   2.5. 
 
08/02/08 O_037-M Planta 7 (+51.00)   2.6. 
 
08/02/08 O_038-M Planta 8 (+54.35)   2.7. 
 
08/02/08 O_039-M Planta 9 (+57.35)   2.8. 
 
08/02/08 O_040-M Planta 10 (+60.35)   2.9. 
 
08/02/13 O_041-M Replanteo Escaleras Zona C 
    y Badalot.     9.1. 
 
08/02/21 O_042-M Carpinterías    11.1. 
 
08/03/28 O_043-M Estructura – Zona A  E08A 
    Cuadro de Pilares 
 
08/03/27 O_044-M Estructura – Zona A  E10A 
    Cota +48.00 
    Definición Geométrica. 
 
08/03/27 O_045-M Estructura – Zona A  E11A 
    Cota +48.00 
    Armados Long. y Transversal 
 
08/03/28 O_046-M Estructura – Zona A  E12A 
    Cota +48.00 
    Refuerzos 
 
08/04/06 O_047-M Estructura – Zona A  E13A 
    Cota +51.00 
    Definición Geométrica 
 
08/04/06 O_048-M Estructura – Zona A  E14A 
    Cota +51.00 
    Armados Long. y Transversal 
 
08/04/06 O_049-M Estructura – Zona A  E15A 
    Cota +51.00 
    Refuerzos 
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Fecha  Nº Plano Título     Nº Anterior 
 
08/04/08 O_050-C Replanteo Zona A   --- 
    Cota +51.00 
 
08/04/28 O_051-C Patio Interior    --- 
    Planta y Sección Longitudinal 
 
08/04/28 O_052-C Patio Interior    --- 
    Secciónes Transversales 
08/04/30 O_053-C Escala Zona C   I.10 
    Plantas, Secciones i 
    Trazado Instalaciones Gas 
 
08/04/30 O_054-C Escala Zona C   I.10 
    Alzados, Secciones i 
    Trazado Instalaciones Gas 
 
08/04/30 O_055-C Patio Interior    --- 
    Sistema de Riego 
 
08/05/07 O_056-M Estructura – Zona A  E16A 
    Cota +54.35 
    Definición Geométrica 
 
08/05/07 O_057-M Estructura – Zona A  E17A 
    Cota +54.35 
    Armados Long. y Transversal 
 
08/05/07 O_058-M Estructura – Zona A  E18A 
    Cota +54.35 
    Refuerzos  
 
08/05/07 O_059-C Replanteo Zona A   --- 
    Cota +54.35 i +57.35. 
 
08/05/14 O_060-M Estructura – Zona A  E19A 
    Cota +57.35 i +60.35 
    Definición Geométrica. 
 
 
08/05/14 O_061-M Estructura – Zona A  E20A 
    Cota +57.35 i +60.35 
    Armados Long. y Transversal 
 
08/05/14 O_062-M Estructura – Zona A  E21A 
    Cota +57.35 i +60.35 
    Refuerzos 
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Fecha  Nº Plano Título     Nº Anterior 

 
08/06/04 O_063-C Instalaciones Trasteros  --- 
    Cotes +39.00 i +42.00 
 
08/06/23 O_064-M Estructura – Zona A  E22A 
    Cota +63.35 
    Definición Geométrica 
 
08/06/23 O_065-M Estructura – Zona A  E23A 
    Cota +63.35 
    Armados Long. y Transversal 
 
08/06/023 O_066-M Estructura – Zona A  E24A 
    Cota +63.35 
    Refuerzos 
 
08/06/23 O_067-C Replanteo Zona A   --- 
    Cota +63.35. 
 
23/10/09 O_068-M Planta Cubierta – Zona A  2.10 
    Cota +63.35 
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8. Reportaje fotográfico de la evolución de la obra. 

 
ESTADO SOLAR ENERO 2007 
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FEBRERO 2007 
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MARZO 2007 
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ABRIL 2007 
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MAYO 2007 
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JUNIO 2007 
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JULIO 2007 
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AGOSTO 2007 
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SEPTIEMBRE 2007 
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OCTUBRE 2007 
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NOVIEMBRE 2007 
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DICIEMBRE 2007 
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ENERO 2008 
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MARZO 2008 
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NOVIEMBRE 2008 
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DICIEMBRE 2008 
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ENERO2009 
 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
Proyecto final de carrera – Arquitectura técnica  
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Proyectista: FRANCISCO JAVIER TORO JUEZ 
Director: JORDI PASCUAL MO 
Departamento: CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS II 
Convocatoria: MARZO 2009 
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PROYECTO FINAL DE CARRERA:   

SEGUIMIENTO PRÁCTICA DE OBRA DE 50 VIVIENDAS DE 
PROTECCIÓN OFICIAL EN STA. COLOMA GRAMENET 

 
 

 
VOLUMEN 3. 
 
 
 
Bloque E: Documentación del proyecto. 
 
 

1. Memorias del proyecto ejecutivo. 
 

2. Pliego de condiciones. 
 

3. Plan de Control de Calidad. 
 

4. Estudio Seguridad y Salud. 
 

5. Memoria adecuación al CTE. 
 

6. Ecoeficiencia 50 viviendas. 
 

7. Planos del proyecto. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOTA: la documentación incluida no está completa, por ocupar un 
gran volumen, sólo se ha incluido lo más representativo de cada 
parte a estudio. La documentación completa se incluye en el 
soporte informático que se acompaña. 
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1.1 MEMÒRIA DESCRIPTIVA DEL PROJECTE EXECUTIU 

 
 

1.1.1. GENERALITATS. 

 
 1.1.1.a. OBJECTE DEL PROJECTE 
El Pla Especial per a la concreció de l’habitatge protegit al carrer Joan Ubach de 

Santa Coloma de Gramanet,  proposa per a la construcció de 50 habitatges, una 

volumetria unitària de planta baixa i tres plantes pis, la qual ha d’adaptar-se a una 

accidentada topografia.    

 

 1.1.1.b. EMPLAÇAMENT 
L'edifici de 50 habitatges, local comercial i aparcament està, ubicat entre els 

carrers de Joan Ubach i dels Espriu, presenta una geometria en forma de L, 

envoltant el pati ajardinat a l’interior de l’illa el qual serà accessible al veïnat. El 

costat curt de la L dona front al carrer Joan Ubach; el costat llarg, presenta un fort 

pendent (22 metres de desnivell) fins arribar al carrer dels Espriu, una de les 

façanes del qual, concretament la sud, és enfrontada a una zona, avui dia erma, 

propietat de l’hospital de l’Esperit Sant, a desenvolupar mitjançant un Pla Especial. 

 

1.1.2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE. 
 

 1.1.2.a. CONDICIONS GENERALS 
 

A9) El solar. 
El solar es situa en l’extrem sud de Santa Coloma de Gramanet, entre Carrer Joan 

Ubach 46-48-50 i Carrer Espriu 23. Aquesta zona comprèn els terrenys edificables 

amb fronts als  carrers Joan Ubach i el carrer Espriu en Santa Coloma a l’est i 

oest, respectivament, i al sud una zona verda amb una forta pendent. Al nord dona 

al pati de l’illa. L’entrada en el carrer Joan Ubach està a la cota +50.23, l’entrada 



en el carrer Epriu a la +29.00m per tant hi ha un desnivell de casi 22m. Això 

resulta, sobre una distància de 87.70m en una pendent del 24%.  

 

El solar actualment es buit i per tant no hi ha cap tipus de demolició, ni murs 

propis, interiors o mitgers a conservar. Així doncs es cumpleix amb l’article 24.2.d. 

de les OME referent las tanques laterals i de fons del solar. 

 

B) Planejament vigent. 
La classificació del sòl és de Sòl Urbà amb qualificació urbanística: clau 18 

(subjecta a ordenació volumètrica específica); edificació residencial. El 

planejament que l’afecta és el Pla Especial per a la concreció de l’habitatge 

protegit al Carrer Joan Ubach amb data de aprovació definitiva de 20 d’ octubre de 

2004. 

 

Els paràmetres reguladors per a aquest projecte són els següents: 
 

-  Superfície parcel·la: 1.569m2 

- Alçada reguladora: PB+3PP (C/Espriu i C/Joan Ubach) i PB+4PP de forma 

esglaonada en la franja intermitja. 

-  Edificabilitat màxima: 5.000m2 

-  Nombre màxim d'habitatges: 50 

 

Els usos permesos són els següents: 

a) Habitatge protegit en planta pis. 

b) Habitatge protegit, oficines, sanitari, religiós i cultural, recreatiu, esportiu i 

industrial de categoria 1a i 2a en situacions 2a i 2b en planta baixa. 

c) En planta soterrani, garatge  o aparcament. 

 

 C) Programa funcional. 
El programa detallat amb les superfícies és especificat en els quadres de 

superfícies, adjunts a la memòria. 



Conceptualment el programa s'ha dividit en tres parts: 

 A la planta baixa, tant en el Carrer  Espriu com en el Carrer Joan Ubach es 

situa un local comercial i un vestíbul d'accés als habitatges. 

 A la planta baixa del Carrer Joan Ubach es situa l'estació transformadora. 

L’accés del personal es realitza directament des de el carrer. 

 Les plantes pis es destinen a habitatge de protecció oficial;  nou habitatges 

donant al Carrer Joan Ubach, dotze habitatges donant al pati de l’illa i vint-i-nou 

habitatges donant a la zona verda al costat sud, actualment propietat de l’hospital 

de l’Esperit Sant. 

 En les plantes soterrani s'han distribuït  50 places d'aparcament.   

 

 1.1.2.c. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA. 
 
A) Compliment dels paràmetres urbanístics. 
 
El projecte s'adequa als paràmetres urbanístics establerts en el Pla Especial per a 

la concreció de l’habitatge protegit al Carrer Joan Ubach amb data d’aprovació 

definitiva de 20 d’octubre de 2004. 

 

B) Criteris funcionals i de composició. 
 
Donada la forma i el desnivell del solar, el projecte contempla l’accés  als 

habitatges mitjançant galeries obertes disposades al llarg d’una de les façanes. 

Les galeries comuniquen amb dos elements de circulació vertical (escala i  

ascensor) situats als extrems del costal llarg de la L, l’un donant al carrer Joan 

Ubach i l’altra al carrer dels Espriu. Aquesta solució permet que els dos volums 

quedin perfectament ordenats i definits. Així, el volum llarg i estret es separa, en el 

carrer dels Espriu, de la construcció veïna la qual cosa dóna la possibilitat 

d’accedir des de aquest lloc directament al parc situat a l’interior de l’illa mitjançant 

un pas amb escales i amb vegetació al costat de la mitgera. 



L’accés als habitatges en el volum de Joan Ubach es produeix de manera similar: 

unes galeries i passeres situades en el pati en el mig del qual s’hi preveu la 

plantació d’arbrat plantat. 

Els habitatges responen a una tipologia de ventilació creuada. Les cuines, 

estenedors i banys es situen a la banda de les galeries d’accés amb les 

avantatges que suposa la unificació de les instal·lacions. 

El nombre d’habitatges de 3 dormitoris és de 34 i el de 2 dormitoris és de 16. 

 
Els 50 habitatges. 
 
El projecte contempla com a tipologia d’habitatge; l’habitatge amb ventilació 

creuada. Són habitatges de dos o tres dormitoris. 

 

Tots els habitatges garanteixen la seva practicabilitat interior: el rebedor, la sala 

d’estar, la cuina i al menys, en un dormitori i un bany, hi ha un espai lliure que no 

és escombrat per l’obertura de les portes, i en el que és inscrivible un cercle de 

1,20 m de diàmetre. Les portes d’aquests espais tenen una amplada mínima de 

0,80 m, i els passadissos que uneixen entre si els espais citats anteriorment 

tenen una amplada mínima d’un metre. També es preveu una reserva del 12% 

per habitatges adaptats, resultant en sis habitatges adaptats, aixi complint amb el 

mínim de 3% de habitatges adaptats que estableix l’article 45 de la Llei 24/1991. 

 

La sostenibilitat en l'habitatge s’ha posat de manifest mitjançant la introducció en 

el projecte dels següents elements: mecanismes estalviadors del consum d’aigua 

als aparells sanitaris i a les aigüeres de la cuina; un sistema de producció d’aigua 

sanitària que utilitza part de l’energia que prové d’una font renovable; espais per 

l’emmagatzematge per separat de les escombraries; vidres dobles en a totes les 

façanes. Es cumplirá amb l`Ordenança BOP 25/06/2005 de Santa Coloma de 

Gramenet sobre la incorporació de sistemes de captació d`energia solar, l’ estalvi 

energètic i la racionalització dels usos de l’aigua. 

 



L’aparcament 
 
Les dues plantes sota la cota d’accés des de el Carrer Ubach es destinen a 

aparcament. Aquest es situa en la vertical de l’edifici. L’accés rodat es realitza a 

través d’una rampa situada l’extrem sud del  Carrer Ubach.  

 

L’aparcament consta de 50 places repartides en els dos nivells; 24 places en la 

cota +48.00m i 26 en la cota +45.00m. La ventilació és natural a través d’unes 

obertures situades a la façana oest i sud. 

 

Els trasters 
 
L’edifici consta de un total de 38 trasters repartides entre els dos nivells de 

l’aparcament, la planta baixa (+51.00) i la planta 4 (+42.00); 2 trasters en la cota 

+51.00, 13 en la planta +48.00, 15 en la cota +45.00 i 8 trasters en la cota +42.00. 

 

La E.T. 
 
La E.T. es situa a nivell del carrer Joan Ubach al costat del local comercial. 

L’accés del personal i per la manipulació de la maquinària es realitza exteriorment 

des del carrer sense haver d’accedir a la propietat. 

 

C) Criteris estructurals, constructius i d’instal.lacions. 
 
1 – Descripció i justificació de la solució prevista. 
 

Al projecte es poden diferenciar dues parts clarament diferenciades, una part que 

es situa al llarg del c/Joan Ubach que consta de dos plantes soterrani destinades a 

garatge i planta baixa mes 3 plantes dedicades bàsicament a vivenda, i una altre 

part amb un màxim de planta baixa mes 4 plantes dedicades exclusivament a 



vivendes que, de forma graonada   salva el gran desnivell existent entre els carrers 

Joan Ubach i Espriu. 

 

Atenent a aquesta clara diferencia i a la diferent profunditat de la capa a on, 

segons l’estudi geotècnic, hauríem d’anar a recolzar l’estructura, es planteja una 

junta de dilatació entre aquestes dues parts del projecte. Degut a la llargada de 

l’edifici d’unió entre els dos carrers s’ha plantejat també de fer una segona junta de 

dilatació en aquesta part, quedant així el projecte dividit en tres estructures 

clarament diferenciades. Les juntes de dilatació no es preveuen amb doble pilar, si 

no amb passadors metàl·lics.  

 

L’edifici es pretén resoldre amb estructura de formigó armat, amb lloses 

massisses, per dessota rasant, i sostres reticulars i pilars. Les lloses massisses es 

preveuen de 30 cm de cantell i els sostres reticulars amb revoltons de formigó 

alleugerit de 25 cm d’alçada i capa de compressió de 5 cm, gruix total del sostre 

25+5=30 cm. Els cantells dels sostres compleixen, en qualsevol cas, les relacions 

mínimes fixades en els articles 50.2.2.1 i 56.2 de la “Instrucción de Hormigón 

Estructural EHE”. 

 

Es previst la utilització de formigó tipus HA-25 a tots els elements estructurals 

protegits i HA-30 als elements estructurals de formigó vist o no protegit, tal com 

indica la “Instrucción de Hormigón Estructural EHE”. 

 

Al carrer Joan Ubach es preveu l’execució d’un mur pantalla per contenir les terres 

del carrer en la fase d’excavació de les dues plantes destinades a garatge i per 

fonamentar  els pilars de la façana de l’edifici. La pantalla es dimensionarà per 

absorbir a més de les terres, una sobrecàrrega uniforme de circulació de vehicles 

de 1.000 Kg/m2.  

 

En base a l’estudi geotècnic fet per Eptisa, es preveu resoldre la resta de 

fonaments de l’edifici del c/ Joan Ubach amb pilots encastats als materials del 



substrat rocós i l’edifici que salva el desnivell entre el carrer Joan Ubach i el carrer 

Espriu amb sabates aïllades o combinades recolzades sobre la mateixa unitat de 

material rocós, que en aquesta part del solar es troba mes superficialment. 

 
2 – Accions previstes en el càlcul de l’estructura 
 

2.1. Accions gravitatòries i sobrecàrregues 

 

Les accions gravitatòries i sobrecàrregues adoptades en el càlcul de l’estructura 

de formigó compleixen les especificacions de les normes NBE-AE-88 “Acciones en 

la edificación” i NTE-ECG/1976 “Estructuras. Cargas : Gravitatorias”. 

 
SOSTRES DESTINATS A GARATGES 
 
Pes propi de la llosa (30cm)---------------------------------------------------     750 Kg/m2 

Instal·lacions ----------------------------------------------------------------------       50 Kg/m2 

 
TOTAL CONCÀRREGUES                                                                                800 
Kg/m2 
 

Sobrecàrrega d’ús --------------------------------------------------------------      400 Kg/m2 
 
TOTAL SOBRECÀRREGUES                                                                             400 
Kg/m2 

 

CÀRREGA TOTAL GRAVITATÒRIA                                                                  1200 
Kg/m2 

 
SOSTRES DESTINATS A VIVENDES 
 
Pes propi del sostre reticular,  (zona alleugerida) -------------------------     465 Kg/m2 

Paviment -----------------------------------------------------------------------------     150 Kg/m2 

 
TOTAL CONCÀRREGUES                                                                                615 
Kg/m2 
 

Sobrecàrrega d’ús, (habitatges) ---------------------------------------------      200 Kg/m2 
Sobrecàrrega d’envans --------------------------------------------------------      100 Kg/m2 
 
TOTAL SOBRECÀRREGUES                                                                             300 
Kg/m2 



 

CÀRREGA TOTAL GRAVITATÒRIA                                                                    915 
Kg/m2 

 
COBERTES 
 
Pes propi del sostre reticular,  (zona alleugerida) -------------------------      465 Kg/m2 

Formació de pendents + grava  -------------------------------------------------     450 Kg/m2 

 
TOTAL CONCÀRREGUES                                                                                915 
Kg/m2 
 

Sobrecàrrega d’ús, (terrat no accessible) -----------------------------------      100 Kg/m2 
 
TOTAL SOBRECÀRREGUES                                                                             100 
Kg/m2 

 

CÀRREGA TOTAL GRAVITATÒRIA                                                                  1015 
Kg/m2 

 
En el càlcul de les càrregues s’han adoptat a més els següents pesos propis de 

diferents elements estructurals i constructius : 

  

- Fàbrica de maó foradat :  1.200 Kg/m3 

- Fàbrica de maó calat :  1.500 Kg/m3 

- Fàbrica de maó massís : 1.800 Kg/m3 

- Formigó en massa :  2.300 Kg/m3 

- Formigó armat :   2.500 Kg/m3 

 

S’han tingut també en compte les accions especificades als articles 3.4, 3.5, 3.6, 

3.8 y 3.9 de la norma NBE-AE-88. 

 

2.2 Accions del vent 

 

El programa informàtic de càlcul CYPECAD ESPACIAL que s’ha utilitzat pel càlcul 

de l’estructura quantifica i aplica automàticament les empentes de vent a cadascun 

dels sostres, en les dues direccions i en funció de l’alçària i de la superfície 



exposada al vent, tot d’acord amb la normativa vigent. S’ha considerat situació de 

l’edifici NO exposada. 

 

2.3. Accions sísmiques 

 

És d’aplicació obligada la “Norma de Construcción Sismorresistente Española : 

Parte general y edificación (NCSE-02)” que, en el seu article 1.2.2., permet 

qualificar aquest edifici “d’importància normal”. 

 

L’article 2.2. de la norma defineix acceleració sísmica de càlcul com el producte : 

ac = S . ρ . ab 

essent : 

 

- ρ : un coeficient de risc, que per a construccions d’importància normal val : ρ = 

1,00 

 

- ab : l’acceleració sísmica bàsica, expressada  en relació al valor “g” de la 

gravetat i que a la ciutat de Sta. Coloma de Gramanet val : ab = 0,04 x g 

 

- S : un coeficient d’amplificació del terreny, de valor : S = C / 1,25 si ρ . ab ≤ 0,10 

. g En aquest cas considerem que el terreny és del tipus II, (roca fracturada, 

sols granulars densos), amb la qual cosa : C = 1,30 i per tan : S = 1,30 / 1,25 = 

1,04 

 

Per tan : ac = 1,04 . 1,00 . 0,04 . g = 0,042 . g 

 

Segons l’article 1.2.3. de la norma no és obligatòria la consideració d’accions 

sísmiques sobre l’estructura ja que es tracta d’una construcció d’importància 

normal, amb pòrtics ben travats en totes les direccions (sostres bidireccionals) i a 

més tan l’acceleració sísmica bàsica com la de càlcul són de valor inferior a 0,08g. 

 



2.4. Accions reològiques i tèrmiques. 

 

Atenent al tipus d’estructura projectada, a les seves petites dimensions i d’acord 

amb els articles 6.1 a 6.5 de la norma NBE-AE-88, no s’ha considerat accions 

reològiques ni tèrmiques a cap de les hipòtesis de càrrega sobre l’estructura. 

 

D) Justificació del nombre de places d'aparcament. 
 
Segons l’article 298 de les normes metropolitanes, el nombre mínim de places 

d’aparcament és de 25 i en el projecte consten 50 places (repartides en dos 

nivells). Es reserven sis places adaptades. 

 

ESTEVE TERRADAS MUNTAÑOLA 

ARQUITECTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.2.c. QUADRE GENERAL DE SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES I ÚTILS 



QUADRE DE SUPERFICIES ÚTIL 

HABITATGE TIPUS A
QUANTITAT 3
IDENTIFICACIÓ (escala, pis i porta) 1,9 i 17

CLASSIFICACIÓ ( complert o reduït)
NOMBRE D'HABITACIONS 3
NIVELL D'HABITABILITAT PRACTICABLE

Peça Superficie Útil

SUPERFICIES INTERIORS
K Cuina 11,80
S Sala 22,00
H1 Habitació 1 13,60
H2 Habitació 2 9,50
H3 Habitació 3 8,80

B1 Cambra higiènica 1 3,30
B2 Cambra higiènica 2 4,00
V Vestíbul 5,90
P Passadís-Distribuidor 2,80

TOTAL SUPERFICIE INTERIOR 81,70

SUPERFICIES EXTERIORS
Tr Terrasses 1,90
E e. Estenedor exterior

TOTAL 50 % SUPERFICIE EXTERIOR 0,95

TOTAL SUPERFICIE EXTERIOR COMPUTABLE 1,00
El  50% de l'exterior, sempre que es compleixi:  Sup. computable ext. <= del 10% Sup. int.

TOTAL SUPERFICIE UTIL COMPUTABLE 82,70
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QUADRE DE SUPERFICIES ÚTIL 

HABITATGE TIPUS A'
QUANTITAT 1
IDENTIFICACIÓ (escala, pis i porta) 25

CLASSIFICACIÓ ( complert o reduït)
NOMBRE D'HABITACIONS 3
NIVELL D'HABITABILITAT PRACTICABLE

Peça Superficie Útil

SUPERFICIES INTERIORS
K Cuina 11,80
S Sala 22,00
H1 Habitació 1 13,60
H2 Habitació 2 9,50
H3 Habitació 3 8,80

B1 Cambra higiènica 1 3,30
B2 Cambra higiènica 2 4,00
V Vestíbul 5,90
P Passadís-Distribuidor 2,80

TOTAL SUPERFICIE INTERIOR 81,70

SUPERFICIES EXTERIORS
Tr Terrasses 1,90
E e. Estenedor exterior
Pa Terrasses 25,20

TOTAL 50 % SUPERFICIE EXTERIOR 13,55

TOTAL SUPERFICIE EXTERIOR COMPUTABLE 8,10
El  50% de l'exterior, sempre que es compleixi:  Sup. computable ext. <= del 10% Sup. int.

TOTAL SUPERFICIE UTIL COMPUTABLE 89,80
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QUADRE DE SUPERFICIES ÚTIL 

HABITATGE TIPUS B
QUANTITAT 3
IDENTIFICACIÓ (escala, pis i porta) 2,10 i 17 

CLASSIFICACIÓ ( complert o reduït)
NOMBRE D'HABITACIONS 3
NIVELL D'HABITABILITAT PRACTICABLE

Peça Superficie Útil

SUPERFICIES INTERIORS
K Cuina 10,80
S Sala 18,10
H1 Habitació 1 13,40
H2 Habitació 2 9,30
H3 Habitació 3 8,80

B1 Cambra higiènica 1 3,10
B2 Cambra higiènica 2 4,00
V Vestíbul 5,90
P Passadís-Distribuidor 2,80

TOTAL SUPERFICIE INTERIOR 76,20

SUPERFICIES EXTERIORS
Tr Terrasses 1,90
E e. Estenedor exterior

TOTAL 50 % SUPERFICIE EXTERIOR 0,95

TOTAL SUPERFICIE EXTERIOR COMPUTABLE 1,00
El  50% de l'exterior, sempre que es compleixi:  Sup. computable ext. <= del 10% Sup. int.

TOTAL SUPERFICIE UTIL COMPUTABLE 77,20
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QUADRE DE SUPERFICIES ÚTIL 

HABITATGE TIPUS B'
QUANTITAT 1
IDENTIFICACIÓ (escala, pis i porta) 26

CLASSIFICACIÓ ( complert o reduït)
NOMBRE D'HABITACIONS 3
NIVELL D'HABITABILITAT PRACTICABLE

Peça Superficie Útil

SUPERFICIES INTERIORS
K Cuina 10,80
S Sala 18,10
H1 Habitació 1 13,40
H2 Habitació 2 9,30
H3 Habitació 3 8,80

B1 Cambra higiènica 1 3,10
B2 Cambra higiènica 2 4,00
V Vestíbul 5,90
P Passadís-Distribuidor 2,80

TOTAL SUPERFICIE INTERIOR 76,20

SUPERFICIES EXTERIORS
Tr Terrasses 1,90
E e. Estenedor exterior
Pa Terrasses 17,50

TOTAL 50 % SUPERFICIE EXTERIOR 9,70

TOTAL SUPERFICIE EXTERIOR COMPUTABLE 7,60
El  50% de l'exterior, sempre que es compleixi:  Sup. computable ext. <= del 10% Sup. int.

TOTAL SUPERFICIE UTIL COMPUTABLE 83,80
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QUADRE DE SUPERFICIES ÚTIL 

HABITATGE TIPUS C
QUANTITAT 4
IDENTIFICACIÓ (escala, pis i porta) 3,11 i 19

CLASSIFICACIÓ ( complert o reduït)
NOMBRE D'HABITACIONS 3
NIVELL D'HABITABILITAT PRACTICABLE

Peça Superficie Útil

SUPERFICIES INTERIORS
K Cuina 11,10
S Sala 18,30
H1 Habitació 1 12,10
H2 Habitació 2 12,10
H3 Habitació 3 7,90

B1 Cambra higiènica 1 2,80
B2 Cambra higiènica 2 4,00
V Vestíbul 5,90
P Passadís-Distribuidor 2,70

TOTAL SUPERFICIE INTERIOR 76,90

SUPERFICIES EXTERIORS
Tr Terrasses 1,90
E e. Estenedor exterior

TOTAL 50 % SUPERFICIE EXTERIOR 0,95

TOTAL SUPERFICIE EXTERIOR COMPUTABLE 1,00
El  50% de l'exterior, sempre que es compleixi:  Sup. computable ext. <= del 10% Sup. int.

TOTAL SUPERFICIE UTIL COMPUTABLE 77,90
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QUADRE DE SUPERFICIES ÚTIL 

HABITATGE TIPUS C'
QUANTITAT 1
IDENTIFICACIÓ (escala, pis i porta) 27

CLASSIFICACIÓ ( complert o reduït)
NOMBRE D'HABITACIONS 3
NIVELL D'HABITABILITAT PRACTICABLE

Peça Superficie Útil

SUPERFICIES INTERIORS
K Cuina 11,10
S Sala 18,30
H1 Habitació 1 12,10
H2 Habitació 2 12,10
H3 Habitació 3 7,90

B1 Cambra higiènica 1 2,80
B2 Cambra higiènica 2 4,00
V Vestíbul 5,90
P Passadís-Distribuidor 2,70

TOTAL SUPERFICIE INTERIOR 76,90

SUPERFICIES EXTERIORS
Tr Terrasses 1,90
E e. Estenedor exterior
Pa pati 20,70

TOTAL 50 % SUPERFICIE EXTERIOR 11,30

TOTAL SUPERFICIE EXTERIOR COMPUTABLE 7,80
El  50% de l'exterior, sempre que es compleixi:  Sup. computable ext. <= del 10% Sup. int.

TOTAL SUPERFICIE UTIL COMPUTABLE 84,70
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QUADRE DE SUPERFICIES ÚTIL 

HABITATGE TIPUS D
QUANTITAT 3
IDENTIFICACIÓ (escala, pis i porta) 6,14 i 22

CLASSIFICACIÓ ( complert o reduït)
NOMBRE D'HABITACIONS 2
NIVELL D'HABITABILITAT PRACTICABLE

Peça Superficie Útil

SUPERFICIES INTERIORS
K Cuina 8,00
S Sala 18,40
H1 Habitació 1 10,50
H2 Habitació 2 10,30
H3 Habitació 3
H4 Habitació 4
B1 Cambra higiènica 1 4,30

V Vestíbul 5,10
P Passadís-Distribuidor 3,70

TOTAL SUPERFICIE INTERIOR 60,30

SUPERFICIES EXTERIORS
Tr Terrasses 1,60
E e. Estenedor exterior 3,00

TOTAL 50 % SUPERFICIE EXTERIOR 2,30

TOTAL SUPERFICIE EXTERIOR COMPUTABLE 2,30
El  50% de l'exterior, sempre que es compleixi:  Sup. computable ext. <= del 10% Sup. int.

TOTAL SUPERFICIE UTIL COMPUTABLE 62,60
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QUADRE DE SUPERFICIES ÚTIL 

HABITATGE TIPUS E
QUANTITAT 3
IDENTIFICACIÓ (escala, pis i porta) 5,13 i 21

CLASSIFICACIÓ ( complert o reduït)
NOMBRE D'HABITACIONS 2
NIVELL D'HABITABILITAT ADAPTAT

Peça Superficie Útil

SUPERFICIES INTERIORS
K Cuina 7,20
S Sala 16,50
H1 Habitació 1 11,80
H2 Habitació 2 7,30
H3 Habitació 3
H4 Habitació 4
B1 Cambra higiènica 1 5,50
B2 Cambra higiènica 2 
V Vestíbul 3,50
P Passadís-Distribuidor 8,50
E i. Estenedor interior

TOTAL SUPERFICIE INTERIOR 60,30

SUPERFICIES EXTERIORS
Tr Terrasses 1,60
E e. Estenedor exterior 3,90

TOTAL 50 % SUPERFICIE EXTERIOR 2,75

TOTAL SUPERFICIE EXTERIOR COMPUTABLE 2,80
El  50% de l'exterior, sempre que es compleixi:  Sup. computable ext. <= del 10% Sup. int.

TOTAL SUPERFICIE UTIL COMPUTABLE 63,10
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QUADRE DE SUPERFICIES ÚTIL 

HABITATGE TIPUS F
QUANTITAT 3
IDENTIFICACIÓ (escala, pis i porta) 4,12 i 20 

CLASSIFICACIÓ ( complert o reduït)
NOMBRE D'HABITACIONS 2
NIVELL D'HABITABILITAT ADAPTAT

Peça Superficie Útil

SUPERFICIES INTERIORS
K Cuina 8,00
S Sala 16,80
H1 Habitació 1 11,80
H2 Habitació 2 8,20

B1 Cambra higiènica 1 5,40

V Vestíbul 6,30
P Passadís-Distribuidor 7,00

TOTAL SUPERFICIE INTERIOR 63,50

SUPERFICIES EXTERIORS
Tr Terrasses 1,60
E e. Estenedor exterior 4,50

TOTAL 50 % SUPERFICIE EXTERIOR 3,05

TOTAL SUPERFICIE EXTERIOR COMPUTABLE 3,10
El  50% de l'exterior, sempre que es compleixi:  Sup. computable ext. <= del 10% Sup. int.

TOTAL SUPERFICIE UTIL COMPUTABLE 66,60
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QUADRE DE SUPERFICIES ÚTIL 

HABITATGE TIPUS G
QUANTITAT 3
IDENTIFICACIÓ (escala, pis i porta) 7,15 i 23

CLASSIFICACIÓ ( complert o reduït)
NOMBRE D'HABITACIONS 3
NIVELL D'HABITABILITAT PRACTICABLE

Peça Superficie Útil

SUPERFICIES INTERIORS
K Cuina 10,20
S Sala 18,00
H1 Habitació 1 12,80
H2 Habitació 2 8,90
H3 Habitació 3 7,00

B1 Cambra higiènica 1 3,30
B2 Cambra higiènica 2 5,30
V Vestíbul 3,60
P Passadís-Distribuidor 4,40

TOTAL SUPERFICIE INTERIOR 73,50

SUPERFICIES EXTERIORS
Tr Terrasses 8,80
E e. Estenedor exterior 3,30

TOTAL 50 % SUPERFICIE EXTERIOR 6,05

TOTAL SUPERFICIE EXTERIOR COMPUTABLE 6,10
El  50% de l'exterior, sempre que es compleixi:  Sup. computable ext. <= del 10% Sup. int.

TOTAL SUPERFICIE UTIL COMPUTABLE 79,60
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QUADRE DE SUPERFICIES ÚTIL 

HABITATGE TIPUS H
QUANTITAT 3
IDENTIFICACIÓ (escala, pis i porta) 8,16 i 24

CLASSIFICACIÓ ( complert o reduït)
NOMBRE D'HABITACIONS 3
NIVELL D'HABITABILITAT PRACTICABLE

Peça Superficie Útil

SUPERFICIES INTERIORS
K Cuina 8,00
S Sala 19,40
H1 Habitació 1 13,40
H2 Habitació 2 8,90
H3 Habitació 3 7,00

B1 Cambra higiènica 1 3,80
B2 Cambra higiènica 2 5,20
V Vestíbul 3,50
P Passadís-Distribuidor 4,40

TOTAL SUPERFICIE INTERIOR 73,60

SUPERFICIES EXTERIORS
Tr Terrasses 8,80
E e. Estenedor exterior 3,10

TOTAL 50 % SUPERFICIE EXTERIOR 5,95

TOTAL SUPERFICIE EXTERIOR COMPUTABLE 6,00
El  50% de l'exterior, sempre que es compleixi:  Sup. computable ext. <= del 10% Sup. int.

TOTAL SUPERFICIE UTIL COMPUTABLE 79,60
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QUADRE DE SUPERFICIES ÚTIL 

HABITATGE TIPUS I
QUANTITAT 8
IDENTIFICACIÓ (escala, pis i porta)

29,30,33,34,37,38,41 i 42

CLASSIFICACIÓ ( complert o reduït)
NOMBRE D'HABITACIONS 3
NIVELL D'HABITABILITAT PRACTICABLE

Peça Superficie Útil

SUPERFICIES INTERIORS
K Cuina 8,70
S Sala 18,10
H1 Habitació 1 12,40
H2 Habitació 2 8,90
H3 Habitació 3 7,10

B1 Cambra higiènica 1 4,80
B2 Cambra higiènica 2 3,60
V Vestíbul 4,30
P Passadís-Distribuidor 3,00

TOTAL SUPERFICIE INTERIOR 70,90

SUPERFICIES EXTERIORS
Tr Terrasses 9,00
E e. Estenedor exterior 3,20

TOTAL 50 % SUPERFICIE EXTERIOR 6,10

TOTAL SUPERFICIE EXTERIOR COMPUTABLE 6,10
El  50% de l'exterior, sempre que es compleixi:  Sup. computable ext. <= del 10% Sup. int.

TOTAL SUPERFICIE UTIL COMPUTABLE 77,00
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QUADRE DE SUPERFICIES ÚTIL 

HABITATGE TIPUS I'
QUANTITAT 3
IDENTIFICACIÓ (escala, pis i porta)

47,49 i 50

CLASSIFICACIÓ ( complert o reduït)
NOMBRE D'HABITACIONS 3
NIVELL D'HABITABILITAT PRACTICABLE

Peça Superficie Útil

SUPERFICIES INTERIORS
K Cuina 8,80
S Sala 18,00
H1 Habitació 1 12,40
H2 Habitació 2 8,90
H3 Habitació 3 7,10

B1 Cambra higiènica 1 4,80
B2 Cambra higiènica 2 3,60
V Vestíbul 4,30
P Passadís-Distribuidor 3,10

TOTAL SUPERFICIE INTERIOR 71,00

SUPERFICIES EXTERIORS
Tr Terrasses 7,40
E e. Estenedor exterior 3,20

TOTAL 50 % SUPERFICIE EXTERIOR 5,30

TOTAL SUPERFICIE EXTERIOR COMPUTABLE 5,30
El  50% de l'exterior, sempre que es compleixi:  Sup. computable ext. <= del 10% Sup. int.

TOTAL SUPERFICIE UTIL COMPUTABLE 76,30
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QUADRE DE SUPERFICIES ÚTIL 

HABITATGE TIPUS I''
QUANTITAT 5
IDENTIFICACIÓ (escala, pis i porta)

31,35,39,43 i 45

CLASSIFICACIÓ ( complert o reduït)
NOMBRE D'HABITACIONS 3
NIVELL D'HABITABILITAT PRACTICABLE

Peça Superficie Útil

SUPERFICIES INTERIORS
K Cuina 8,90
S Sala 18,40
H1 Habitació 1 12,40
H2 Habitació 2 8,90
H3 Habitació 3 7,10

B1 Cambra higiènica 1 4,80
B2 Cambra higiènica 2 3,60
V Vestíbul 4,30
P Passadís-Distribuidor 3,00

TOTAL SUPERFICIE INTERIOR 71,40

SUPERFICIES EXTERIORS
Tr Terrasses 8,50
E e. Estenedor exterior 3,20

TOTAL 50 % SUPERFICIE EXTERIOR 5,85

TOTAL SUPERFICIE EXTERIOR COMPUTABLE 5,90
El  50% de l'exterior, sempre que es compleixi:  Sup. computable ext. <= del 10% Sup. int.

TOTAL SUPERFICIE UTIL COMPUTABLE 77,30
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QUADRE DE SUPERFICIES ÚTIL 

HABITATGE TIPUS J
QUANTITAT 3
IDENTIFICACIÓ (escala, pis i porta) 28,32 i 36

CLASSIFICACIÓ ( complert o reduït)
NOMBRE D'HABITACIONS 2
NIVELL D'HABITABILITAT PRACTICABLE

Peça Superficie Útil

SUPERFICIES INTERIORS
K Cuina 7,00
S Sala 18,30
H1 Habitació 1 10,80
H2 Habitació 2 8,20

B1 Cambra higiènica 1 4,70

V Vestíbul 4,60
P Passadís-Distribuidor 4,00

TOTAL SUPERFICIE INTERIOR 57,60

SUPERFICIES EXTERIORS
Tr Terrasses 8,30
E e. Estenedor exterior 3,20

TOTAL 50 % SUPERFICIE EXTERIOR 5,75

TOTAL SUPERFICIE EXTERIOR COMPUTABLE 5,80
El  50% de l'exterior, sempre que es compleixi:  Sup. computable ext. <= del 10% Sup. int.

TOTAL SUPERFICIE UTIL COMPUTABLE 63,40
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QUADRE DE SUPERFICIES ÚTIL 

HABITATGE TIPUS K
QUANTITAT 4
IDENTIFICACIÓ (escala, pis i porta) 40,44,46 i 48

CLASSIFICACIÓ ( complert o reduït)
NOMBRE D'HABITACIONS 2
NIVELL D'HABITABILITAT PRACTICABLE

Peça Superficie Útil

SUPERFICIES INTERIORS
K Cuina 8,30
S Sala 16,00
H1 Habitació 1 10,10
H2 Habitació 2 7,20

B1 Cambra higiènica 1 4,50

V Vestíbul 2,90
P Passadís-Distribuidor 4,60

TOTAL SUPERFICIE INTERIOR 53,60

SUPERFICIES EXTERIORS
Tr Terrasses 8,20
E e. Estenedor exterior

TOTAL 50 % SUPERFICIE EXTERIOR 4,10

TOTAL SUPERFICIE EXTERIOR COMPUTABLE 4,10
El  50% de l'exterior, sempre que es compleixi:  Sup. computable ext. <= del 10% Sup. int.

TOTAL SUPERFICIE UTIL COMPUTABLE 57,70
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Sup. construides habitatges i d

QUADRE DE SUPERFICIES CONSTRUIDES PER HABITATGES

M2 M2 Nº M2 Nº
ESCALA PLANTA PORTA TIPUS HABITATGE GARATGE PLAÇA TRASTER TRASTER TOTAL

1 A 10 1 A 95,80 27,80 4 5,10 T-13 128,70
2 A 10 2 B 87,90 27,80 2 8,70 T-22 124,40
3 A 10 3 C 92,40 27,80 3 120,20
4 A 10 4 F 80,40 27,80 1 9,10 T-1 117,30
5 A 10 5 E 74,00 27,80 24 6,70 T-12 108,50
6 A 10 6 D 75,20 27,80 6 103,00
7 A 10 7 G 94,80 27,80 12 6,70 T-4 129,30
8 A 10 8 H 93,80 27,80 8 6,50 T-8 128,10
9 A 9 9 A 95,80 27,80 9 123,60

10 A 9 10 B 87,90 27,80 10 8,70 T-2 124,40
11 A 9 11 C 92,40 27,80 11 7,50 T-3 127,70
12 A 9 12 F 80,40 27,80 7 108,20
13 A 9 13 E 74,00 27,80 31 6,00 T-5 107,80
14 A 9 14 D 75,20 27,80 5 5,40 T-6 108,40
15 A 9 15 G 94,80 27,80 15 7,10 T-7 129,70
16 A 9 16 H 93,80 27,80 16 10,00 T-26 131,60
17 A 8 17 A 95,80 27,80 17 8,40 T-27 132,00
18 A 8 18 B 87,90 27,80 18 10,00 T-28 125,70
19 A 8 19 C 92,40 27,80 19 8,70 T-9 128,90
20 A 8 20 F 80,40 27,80 25 108,20
21 A 8 21 E 74,00 27,80 48 8,70 T-11 110,50
22 A 8 22 D 75,20 27,80 13 103,00
23 A 8 23 G 94,80 27,80 23 122,60
24 A 8 24 H 93,80 27,80 14 121,60
25 A 7 25 A' 108,40 27,80 20 5,10 T-25 141,30
26 A 7 26 B' 96,60 27,80 26 124,40
27 A 7 27 C' 102,70 27,80 27 130,50
28 B 7 28 J 74,40 27,80 28 7,00 T-37 109,20
29 B 7 29 I 89,50 27,80 29 6,60 T-38 123,90
30 B 7 30 I 89,50 27,80 30 117,30
31 B 7 31 I'' 90,80 27,80 21 8,70 T-10 127,30
32 B 6 32 J 74,40 27,80 32 6,50 T-21 108,70
33 B 6 33 I 89,50 27,80 33 9,10 T-14 126,40
34 B 6 34 I 89,50 27,80 34 8,70 T-15 126,00
35 B 6 35 I'' 90,80 27,80 35 7,50 T-16 126,10
36 B 5 36 J 74,40 27,80 36 6,70 T-17 108,90
37 B 5 37 I 89,50 27,80 37 6,00 T-18 123,30
38 B 5 38 I 89,50 27,80 38 5,40 T-19 122,70
39 B 5 39 I'' 90,50 27,80 39 7,00 T-20 125,30
40 B 5 40 K 69,00 27,80 40 96,80
41 B 4 41 I 89,50 27,80 41 6,20 T-29 123,50
42 B 4 42 I 89,50 27,80 42 5,90 T-30 123,20
43 B 4 43 I'' 90,50 27,80 43 5,90 T-31 124,20
44 B 4 44 K 69,00 27,80 44 6,20 T-32 103,00
45 B 3 45 I'' 90,50 27,90 45 6,20 T-33 124,60
46 B 3 46 K 69,00 27,90 46 6,10 T-34 103,00
47 B 3 47 I' 90,30 27,90 47 5,90 T-35 124,10
48 B 2 48 K 69,30 27,90 22 6,90 T-36 104,10
49 B 2 49 I' 90,30 27,90 49 8,70 T-23 126,90
50 B 1 50 I' 90,30 27,90 50 8,70 T-24 126,90

TOTALS HABITATGES 4330,10 4330,10
ESPAIS VINCULATS 1390,60 274,30 1664,90

P. B. 35,90
P. 1ª 36,20
P. 2ª 37,80
P. 3ª 45,40
P. 4ª 56,90
P. 5ª 71,10
P. 6ª 78,20
P. 7ª 261,50
P. 8ª 80,50
P. 9ª 80,50

P. 10ª 80,50
COB. 15,10

ESPAIS D'ÚS COMÚ 879,60 879,60

TOTAL 6874,60

QUADRE DE SUPERFICIES CONSTRUIDES LOCALS

M2
ESCALA PLANTA PORTA TIPUS LOCAL

1 A PB 71,50
2 B 7 177,80

TOTAL 249,30
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Sup. útils vinculades

QUADRE DE SUPERFICIES ÚTILS I VINCULACIONS

M2 M2 Nº M2 Nº
ESCALA PLANTA PORTA TIPUS HABITATGE GARATGE PLAÇA TRASTER TRASTER TOTAL

1 A 10 1 A 82,70 26,70 4 4,30 T-13 113,70
2 A 10 2 B 77,20 26,70 2 7,70 T-22 111,60
3 A 10 3 C 77,90 26,70 3 104,60
4 A 10 4 F 66,60 26,70 1 8,00 T-1 101,30
5 A 10 5 E 63,10 26,70 24 6,40 T-12 96,20
6 A 10 6 D 62,60 26,70 6 89,30
7 A 10 7 G 79,60 26,70 12 6,20 T-4 112,50
8 A 10 8 H 79,60 26,70 8 5,50 T-8 111,80
9 A 9 9 A 82,70 26,70 9 109,40

10 A 9 10 B 77,20 26,70 10 8,00 T-2 111,90
11 A 9 11 C 77,90 26,70 11 7,00 T-3 111,60
12 A 9 12 F 66,60 26,70 7 93,30
13 A 9 13 E 63,10 26,70 31 5,50 T-5 95,30
14 A 9 14 D 62,60 26,70 5 4,70 T-6 94,00
15 A 9 15 G 79,60 26,70 15 5,90 T-7 112,20
16 A 9 16 H 79,60 26,70 16 8,00 T-26 114,30
17 A 8 17 A 82,70 26,70 17 3,50 T-27 112,90
18 A 8 18 B 77,20 26,70 18 4,30 T-28 108,20
19 A 8 19 C 77,90 26,70 19 7,70 T-9 112,30
20 A 8 20 F 66,60 26,70 25 93,30
21 A 8 21 E 63,10 26,70 48 7,70 T-11 97,50
22 A 8 22 D 62,60 26,70 13 89,30
23 A 8 23 G 79,60 26,70 23 106,30
24 A 8 24 H 79,60 26,70 14 106,30
25 A 7 25 A' 89,80 26,70 20 4,00 T-25 120,50
26 A 7 26 B' 83,80 26,70 26 110,50
27 A 7 27 C' 84,70 26,70 27 111,40
28 B 7 28 J 63,40 26,70 28 5,60 T-37 95,70
29 B 7 29 I 77,00 26,70 29 5,60 T-38 109,30
30 B 7 30 I 77,00 26,70 30 103,70
31 B 7 31 I'' 77,30 26,70 21 7,80 T-10 111,80
32 B 6 32 J 63,40 26,70 32 5,50 T-21 95,60
33 B 6 33 I 77,00 26,70 33 8,00 T-14 111,70
34 B 6 34 I 77,00 26,70 34 8,00 T-15 111,70
35 B 6 35 I'' 77,30 26,70 35 7,00 T-16 111,00
36 B 5 36 J 63,40 26,70 36 6,20 T-17 96,30
37 B 5 37 I 77,00 26,70 37 5,50 T-18 109,20
38 B 5 38 I 77,00 26,70 38 4,70 T-19 108,40
39 B 5 39 I'' 77,30 26,70 39 5,90 T-20 109,90
40 B 5 40 K 57,70 26,60 40 84,30
41 B 4 41 I 77,00 26,60 41 5,20 T-29 108,80
42 B 4 42 I 77,00 26,60 42 5,20 T-30 108,80
43 B 4 43 I'' 77,30 26,60 43 5,20 T-31 109,10
44 B 4 44 K 57,70 26,60 44 5,20 T-32 89,50
45 B 3 45 I'' 77,30 26,60 45 5,30 T-33 109,20
46 B 3 46 K 57,70 26,60 46 5,30 T-34 89,60
47 B 3 47 I' 76,30 26,60 47 5,30 T-35 108,20
48 B 2 48 K 57,70 26,60 22 5,50 T-36 89,80
49 B 2 49 I' 76,30 26,60 49 7,80 T-23 110,70
50 B 1 50 I' 76,30 26,60 50 7,30 T-24 110,20

TOTALS HABITATGES 3678,60 3678,60
ESPAIS VINCULATS 1333,90 231,50 1565,40

TOTAL 5244,00

QUADRE DE SUPERFICIES ÚTILS DE LOCALS

M2
ESCALA PLANTA PORTA TIPUS LOCAL

1 A 7 62,90
2 B PB 160,40
3
4

TOTAL 223,30
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Resum útils habit.

QUADRE RESUM SUPERFÍCIES ÚTILS PER TIPUS D'HABITATGES

Tipus Nombre Sup. útil Total
Habit. Sup. útil

A 3 82,70 248,10
A' 1 89,80 89,80
B 3 77,20 231,60
B' 1 83,80 83,80
C 3 77,90 233,70
C' 1 84,70 84,70
D 3 62,60 187,80
E 3 63,10 189,30
F 3 66,60 199,80
G 3 79,60 238,80
H 3 79,60 238,80
I 8 77,00 616,00
I' 3 76,30 228,90
I'' 5 77,30 386,50
J 3 63,40 190,20
K 4 57,70 230,80

TOTAL 50 3678,60
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Const. i útils

QUADRE SUPERFICIES CONSTRUIDES 

            Sup. const. privatives en:           Sup. const. d'espais comunitaris en: TOTAL PER
Aparc. Locals Habitatges Trasters Aparc. Hab.Int. Hab.Ext. Trasters PLANTES

P.B. 71,50 18,30 89,80
P.P. 1 90,30 18,60 21,20 130,10
P.P. 2 159,60 16,70 25,00 201,30
P.P. 3 249,80 17,30 33,70 300,80
P.P. 4 338,50 49,30 20,60 43,10 10,20 461,70
P.P. 5 705,90 412,90 116,50 45,90 20,90 60,10 1362,20
P.P. 6 684,70 344,20 94,90 45,90 1,20 85,00 1255,90
P.P. 7 177,80 651,90 13,60 113,00 156,50 1112,80
P.P. 8 694,30 80,50 774,80
P.P. 9 694,30 80,50 774,80
P.P. 10 694,30 80,50 774,80

30,30 30,3

TOTALS 1390,60 249,30 4330,10 274,30 91,80 226,60 696,40 10,20 7269,30

TOTAL PER
ZONES

Aparc. 1390,60 91,80 1482,40
Locals 249,30 249,30
Habitatges 4330,10 226,60 348,20 4904,90 (*)
Trasters 274,30 10,2 284,50

QUADRE SUPERFICIES UTILS

                          Sup. útils
Aparc. Locals Habitat. Trasters

P.B. 62,90
P.P. 1 76,30
P.P. 2 134,00
P.P. 3 211,30
P.P. 4 289,00 42,20
P.P. 5 659,70 352,40 93,40
P.P. 6 674,20 294,70 84,70
P.P. 7 160,40 553,00 11,20
P.P. 8 589,30
P.P. 9 589,30
P.P. 10 589,30

TOTALS 1333,90 223,30 3678,60 231,50

QUADRE RESUM DE SUP. UTILS I CONSTRUIDES TOTALS

NOMBRE S. UTIL S. CONST.

APARCAMENTS 1333,90 1482,40
LOCALS COMERCIALS 223,30 249,30
HABITATGES 3678,60 4904,90 (*)
TRASTERS 231,50 284,50

TOTAL 5467,30 6921,10

Coeficient :

S. Const.d'habitatges(*) - S. Útil d'habitatges X 100  = 25,00%
                 S. Const.d'habitatges (*)



QUADRE RESUM SUPERFÍCIES CONSTRUIDES PER TIPUS D'HABITATGES

Tipus Nombre Sup.constr. Total
Habit. Sup. Constr.

A 3 94,80 284,40
A' 1 94,80 94,80
B 3 86,90 260,70
B' 1 86,90 86,90
C 3 91,40 274,20
C' 1 91,40 91,40
D 3 74,40 223,20
E 3 73,20 219,60
F 3 79,60 238,80
G 3 90,40 271,20
H 3 89,40 268,20
I 8 85,00 680,00
I' 3 86,70 260,10
I'' 5 86,20 431,00
J 3 70,20 210,60
K 4 64,90 259,60

TOTAL 50 4154,70

QUADRE RESUM SUP. CONSTR. D'ESPAIS COMUNITARIS PER PLANTA:

Tipus Sup.Constr. Sup.Constr. Total
Habit. Int. Ext. Computable

P.B. 33,20 33,20
P.P. 1 18,60 17,60 27,40
P.P. 2 16,70 20,80 27,10
P.P. 3 17,30 28,10 31,35
P.P. 4 20,60 38,30 39,75
P.P. 5 20,90 52,20 47,00
P.P. 6 1,20 77,00 39,70
P.P. 7 113,00 156,60 191,30
P.P. 8 80,50 40,25
P.P. 9 80,50 40,25
P.P. 10 80,50 40,25
COB. 30,30 15,15

TOTAL 241,50 331,20 572,70

QUADRE RESUM DE SUP.EDIFICABLE TOTAL

S. CONST.

LOCALS COMERCIALS 249,30
HABITATGES 4154,70
ESPAIS COMUNS 572,70

TOTAL SUP. EDIFICABLE 4976,70 (<5000m2)
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1.1.3. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LES CONDICIONS 

TÈCNIQUES. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLIMENT DE LA NBE-CA-88 
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FITXA JUSTIFICATIVA DEL COMPLIMENT DE LA NBE-CA-88
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COMPLIMENT DE LA NRE-AT-87 



  

Compliment de la NRE-AT-87 
 
 
Dades de l’edifici 
 
 

Carrer: Joan Ubach Zona:  

Municipi: Sta. Coloma de Gramanet  Comarca: Barcelonès  

 

 

Classificació climàtica 

 
La categoria climàtica corresponent al municipi (1)  és  A  pel fet d’haver estat establerta: 

  

 

                X     directament per la NRE-AT-87. 

 

 

La classificació climàtica dintre del municipi està determinada (2) : 

 

  

 

                 X     segons l’altitud de l’emplaçament de l’edifici sobre el nivell del mar: 

 

  

   X 0-200 m        200-500 m                 500-800 m                 > 800 m 

 

 

La classe de clima que afecta l’edifici és, per tant, 2                
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

Quadre resum dels Tr  de l’edifici  (10) 

 

 
Unitat/s d’ocupació Superficie útil inferior (m²) Tr 

                  

Habitatge tipus A 81,70 1,84 

                  

Habitatge tipus B 76,30 1,62 

                  

Habitatge tipus C 78,10 1,96 

                  

Habitatge tipus D 60,30 1,77 

                  

Habitatge tipus E 60,30 1,94 

                  

Habitatge tipus F 63,50 1,91 

                  

Habitatge tipus G 73,60 1,97 

                  

Habitatge tipus H 73,40 2,33 

                  

Habitatge tipus I 71,00 2,34 

                  

Habitatge tipus J 57,30 1,82 

                  

Habitatge tipus K 54,90 2,38 

        

 

 

 

 

 

                                               Barcelona, Maig  2006 

 

ESTEVE TERRADAS MUNTAÑOLA, ARQUITECTE 



  

 

Compliment de la NRE-AT-87 
 
Justificació del compliment del requeriment 1, 3 i 4 de la NRE-AT-87 en la/les unitat/s 
d’ocupació. 
 
Edifici 

Situació: Carrer: Joan Ubach  Zona:  

 Municipi: Sta Coloma de Gramanet  Comarca: Barcelonès  

 
Unitat o unitats d’ocupació 

 Senyalització   Habitatge A  Superfície útil:  Su  =  81,70   m²  

 Ús principal    Habitatge   

 
1. Justificació del compliment dels requeriments 1 i 4 càlcul del Σ S Km ß 

1.1. Tancaments exteriors 

 

 
Tipus de 
Tancament 
 
 

 

 

 
Denominació del 
Tancament 
 

 K
m
 s

eg
on

s 
  

re
qu

er
im

en
t 1

 

 

 
Compliment requeriment 4 per a 
compensar guanys tèrmics a l’estiu 

K
m
 d

e 
pr

oj
ec

te
 

S
up

er
fic

ie
 S

 (m
²)

 
de

l t
an

ca
m

en
t  

 

ß S
·K

m
e ß

 

   C A S P Km     
                                                            

Coberta 1,39    X                    0,46 0,22 81,70 23,37 

                                                            

 

Sobre- 

exposats 

                                                      

 
 
 
 
 

1,3       

                                                            

Façana 1,80                               0,46 59,70 27,46 

                                                            

Obertures 5,80                               1,96 13,10 26,68 

                                                            

 

 

 

Exposats 

                                                      

 

 

 

 

 

1 
      

                                                            

Forjat 2,44                               1,01 81,70 61,06 
 

Protegits 

                                                       

 

 

0,74       

          

∑

 

137,57(19) 

 
1.2. Tancaments interiors, part massissa 
  

Denominació del tancament (15) 

Km màxima 

segons el 

requeriment 1 

Km de 

projecte 

 

            

     PARETS 2,22 
            

      

 
 
2,78 
      

      

 
 
          

 
2. Càlcul de la Tr de la unitat d’ocupació  

         ∑ Se Kme ß (19)               137,57 
Tr =   =     =    1,68               <=               (20) 
            Su 

(13)                          81,70 

 
Els valors dels Km estan expressats en W/m² °C   X  o en (kcal/h m² °C)                   



  

Compliment de la NRE-AT-87 
 
Justificació del compliment del requeriment 1, 3 i 4 de la NRE-AT-87 en la/les unitat/s 
d’ocupació. 
 
Edifici 

Situació: Carrer: Joan Ubach  Zona:  

 Municipi: Sta Coloma de Gramanet  Comarca: Barcelonès  

 
Unitat o unitats d’ocupació 

 Senyalització   Habitatge B  Superfície útil:  Su  =  76,30   m²  

 Ús principal    Habitatge   

 
3. Justificació del compliment dels requeriments 1 i 4 càlcul del Σ S Km ß 

3.1. Tancaments exteriors 

 

 
Tipus de 
Tancament 
 
 

 

 

 
Denominació del 
Tancament 
 

 K
m
 s

eg
on

s 
  

re
qu

er
im

en
t 1

 
 

 
Compliment requeriment 4 per a 
compensar guanys tèrmics a l’estiu 

K
m
 d

e 
pr

oj
ec

te
 

S
up

er
fic

ie
 S

 (m
²)

 
de

l t
an

ca
m

en
t  

 

ß S
·K

m
e ß

 

   C A S P Km     
                                                            

Coberta 1,39    X                    0,46 0,22 76,30 21,82 

                                                            

 

Sobre- 

exposats 

                                                      

 
 
 
 
 

1,3       

                                                            

Façana 1,80                               0,46 30,20 13,89 

                                                            

Obertures 5,80                               1,96 13,10 25,68 

                                                            

 

 

 

Exposats 

                                                      

 

 

 

 

 

1 
      

                                                            

Forjat 2,44                               1,01 76,30 57,03 
 

Protegits 

                                                       

 

 

0,74       

          

∑

 

118,42(19) 

 
1.2. Tancaments interiors, part massissa 
  

Denominació del tancament (15) 

Km màxima 

segons el 

requeriment 1 

Km de 

projecte 

 

            

      PARETS 2,22 
            

      

 
 
     2,78 

      

 
 
          

 
4. Càlcul de la Tr de la unitat d’ocupació  

         ∑ Se Kme ß (19)               118,42 
Tr =   =     =    1,55               <=               (20) 
            Su 

(13)                          76,30  

 
Els valors dels Km estan expressats en W/m² °C   X  o en (kcal/h m² °C)                   



  

Compliment de la NRE-AT-87 
 
Justificació del compliment del requeriment 1, 3 i 4 de la NRE-AT-87 en la/les unitat/s 
d’ocupació. 
 
Edifici 

Situació: Carrer: Joan Ubach  Zona:  

 Municipi: Sta Coloma de Gramanet  Comarca: Barcelonès  

 
Unitat o unitats d’ocupació 

 Senyalització   Habitatge C  Superfície útil:  Su  =  78,10   m²  

 Ús principal    Habitatge   

 
5. Justificació del compliment dels requeriments 1 i 4 càlcul del Σ S Km ß 

5.1. Tancaments exteriors 

 

 
Tipus de 
Tancament 
 
 

 

 

 
Denominació del 
Tancament 
 

 K
m
 s

eg
on

s 
  

re
qu

er
im

en
t 1

 
 

 
Compliment requeriment 4 per a 
compensar guanys tèrmics a l’estiu 

K
m
 d

e 
pr

oj
ec

te
 

S
up

er
fic

ie
 S

 (m
²)

 
de

l t
an

ca
m

en
t  

 

ß S
·K

m
e ß

 

   C A S P Km     
                                                            

Coberta 1,39    X                    0,46 0,22 78,10 22,34 

                                                            

 

Sobre- 

exposats 

                                                      

 
 
 
 
 

1,3       

                                                            

Façana 1,80                               0,46 58,20 26,77 

                                                            

Obertures 5,80                               1,96 13,10 25,68 

                                                            

 

 

 

Exposats 

                                                      

 

 

 

 

 

1 
      

                                                            

Forjat 2,44                               1,01 78,10 58,37 
 

Protegits 

                                                       

 

 

0,74       

          

∑

 

133,16(19) 

 
1.2. Tancaments interiors, part massissa 
  

Denominació del tancament (15) 

Km màxima 

segons el 

requeriment 1 

Km de 

projecte 

 

            

     PARETS 2,22 
            

      

 
 
2,78 
      

      

 
 
          

 
6. Càlcul de la Tr de la unitat d’ocupació  

         ∑ Se Kme ß (19)               133,16 
Tr =   =     =    1,70               <=               (20) 
            Su 

(13)                          78,10  

 
Els valors dels Km estan expressats en W/m² °C   X  o en (kcal/h m² °C)                   

 



  

Compliment de la NRE-AT-87 
 
Justificació del compliment del requeriment 1, 3 i 4 de la NRE-AT-87 en la/les unitat/s 
d’ocupació. 
 
Edifici 

Situació: Carrer: Joan Ubach  Zona:  

 Municipi: Sta Coloma de Gramanet  Comarca: Barcelonès  

 
Unitat o unitats d’ocupació 

 Senyalització   Habitatge D  Superfície útil:  Su  =  60,30   m²  

 Ús principal    Habitatge   

 
7. Justificació del compliment dels requeriments 1 i 4 càlcul del Σ S Km ß 

7.1. Tancaments exteriors 

 

 
Tipus de 
Tancament 
 
 

 

 

 
Denominació del 
Tancament 
 

 K
m
 s

eg
on

s 
  

re
qu

er
im

en
t 1

 
 

 
Compliment requeriment 4 per a 
compensar guanys tèrmics a l’estiu 

K
m
 d

e 
pr

oj
ec

te
 

S
up

er
fic

ie
 S

 (m
²)

 
de

l t
an

ca
m

en
t  

 

ß S
·K

m
e ß

 

   C A S P Km     
                                                            

Coberta 1,39                        0,46 0,22 60,30 17,25 

                                                            

 

Sobre- 

exposats 

                                                      

 
 
 
 
 

1,3       

                                                            

Façana 1,80                               0,46 54,70 25,16 

                                                            

Obertures 5,80                               1,96 12,10 23,72 

                                                            

 

 

 

Exposats 

                                                      

 

 

 

 

 

1 
      

                                                            

Forjat 2,44                               1,01 60,30 45,07 
 

Protegits 

                                                       

 

 

0,74       

          

∑

 

111,20 (19) 

 
1.2. Tancaments interiors, part massissa 
  

Denominació del tancament (15) 

Km màxima 

segons el 

requeriment 1 

Km de 

projecte 

 

            

     PARETS 2,22 
            

      

 
 
     2,78 

      

 
 
          

 
8. Càlcul de la Tr de la unitat d’ocupació  

         ∑ Se Kme ß (19)               111,20 
Tr =   =     =    1,84             <=               (20) 
            Su 

(13)                          60,30  

 
Els valors dels Km estan expressats en W/m² °C   X  o en (kcal/h m² °C)                 



  

Compliment de la NRE-AT-87 
 
Justificació del compliment del requeriment 1, 3 i 4 de la NRE-AT-87 en la/les unitat/s 
d’ocupació. 
 
Edifici 

Situació: Carrer: Joan Ubach  Zona:  

 Municipi: Sta Coloma de Gramanet  Comarca: Barcelonès  

 
Unitat o unitats d’ocupació 

 Senyalització   Habitatge E  Superfície útil:  Su  =  60,30   m²  

 Ús principal    Habitatge   

 
9. Justificació del compliment dels requeriments 1 i 4 càlcul del Σ S Km ß 

9.1. Tancaments exteriors 

 

 
Tipus de 
Tancament 
 
 

 

 

 
Denominació del 
Tancament 
 

 K
m
 s

eg
on

s 
  

re
qu

er
im

en
t 1

 
 

 
Compliment requeriment 4 per a 
compensar guanys tèrmics a l’estiu 

K
m
 d

e 
pr

oj
ec

te
 

S
up

er
fic

ie
 S

 (m
²)

 
de

l t
an

ca
m

en
t  

 

ß S
·K

m
e ß

 

   C A S P Km     
                                                            

Coberta 1,39                        0,46 0,22 60,30 17,25 

                                                            

 

Sobre- 

exposats 

                                                      

 
 
 
 
 

1,3       

                                                            

Façana 1,80                               0,46 33,10 15,22 

                                                            

Obertures 5,80                               1,96 12,20 23,91 

                                                            

 

 

 

Exposats 

                                                      

 

 

 

 

 

1 
      

                                                            

Forjat 2,44                               1,01 60,30 45,07 
 

Protegits 

                                                       

 

 

0,74       

          

∑

 

101,45 (19) 

 
1.2. Tancaments interiors, part massissa 
  

Denominació del tancament (15) 

Km màxima 

segons el 

requeriment 1 

Km de 

projecte 

 

            

     PARETS 2,22 
            

      

 
 
     2,78 

      

 
 
          

 
10. Càlcul de la Tr de la unitat d’ocupació  

         ∑ Se Kme ß (19)               101,45 
Tr =   =     =    1.68            <=               (20) 
            Su 

(13)                          60,3 

 
Els valors dels Km estan expressats en W/m² °C   X  o en (kcal/h m² °C)                 



  

Compliment de la NRE-AT-87 
 
Justificació del compliment del requeriment 1, 3 i 4 de la NRE-AT-87 en la/les unitat/s 
d’ocupació. 
 
Edifici 

Situació: Carrer: Joan Ubach  Zona:  

 Municipi: Sta Coloma de Gramanet  Comarca: Barcelonès  

 
Unitat o unitats d’ocupació 

 Senyalització   Habitatge F  Superfície útil:  Su  =  63,50   m²  

 Ús principal    Habitatge   

 
11. Justificació del compliment dels requeriments 1 i 4 càlcul del Σ S Km ß 

11.1. Tancaments exteriors 

 

 
Tipus de 
Tancament 
 
 

 

 

 
Denominació del 
Tancament 
 

 K
m
 s

eg
on

s 
  

re
qu

er
im

en
t 1

 
 

 
Compliment requeriment 4 per a 
compensar guanys tèrmics a l’estiu 

K
m
 d

e 
pr

oj
ec

te
 

S
up

er
fic

ie
 S

 (m
²)

 
de

l t
an

ca
m

en
t  

 

ß S
·K

m
e ß

 

   C A S P Km     
                                                            

Coberta 1,39                        0,46 0,22 63,50 18,16 

                                                            

 

Sobre- 

exposats 

                                                      

 
 
 
 
 

1,3       

                                                            

Façana 1,80                               0,46 33,10 15,23 

                                                            

Obertures 5,80                               1,96 12,20 23,91 

                                                            

 

 

 

Exposats 

                                                      

 

 

 

 

 

1 
      

                                                            

Forjat 2,44                               1,01 63,50 47,46 
 

Protegits 

                                                       

 

 

0,74       

          

∑

 

104,76 (19) 

 
1.2. Tancaments interiors, part massissa 
  

Denominació del tancament (15) 

Km màxima 

segons el 

requeriment 1 

Km de 

projecte 

 

            

     PARETS 2,22 
            

      

 
 
     2,78 

      

 
 
          

 
12. Càlcul de la Tr de la unitat d’ocupació  

         ∑ Se Kme ß (19)               104,76 
Tr =   =     =    1.65             <=               (20) 
            Su 

(13)                          63,50  

 
Els valors dels Km estan expressats en W/m² °C   X  o en (kcal/h m² °C)               



  

  Compliment de la NRE-AT-87 
 
Justificació del compliment del requeriment 1, 3 i 4 de la NRE-AT-87 en la/les unitat/s 
d’ocupació. 
 
Edifici 

Situació: Carrer: Joan Ubach  Zona:  

 Municipi: Sta Coloma de Gramanet  Comarca: Barcelonès  

 
Unitat o unitats d’ocupació 

 Senyalització   Habitatge G  Superfície útil:  Su  =  73,60   m²  

 Ús principal    Habitatge   

 
13. Justificació del compliment dels requeriments 1 i 4 càlcul del Σ S Km ß 

13.1. Tancaments exteriors 

 

 
Tipus de 
Tancament 
 
 

 

 

 
Denominació del 
Tancament 
 

 K
m
 s

eg
on

s 
  

re
qu

er
im

en
t 1

 
 

 
Compliment requeriment 4 per a 
compensar guanys tèrmics a l’estiu 

K
m
 d

e 
pr

oj
ec

te
 

S
up

er
fic

ie
 S

 (m
²)

 
de

l t
an

ca
m

en
t  

 

ß S
·K

m
e ß

 

   C A S P Km     
                                                            

Coberta 1,39                        0,46 0,22 73,60 21,05 

                                                            

 

Sobre- 

exposats 

                                                      

 
 
 
 
 

1,3       

                                                            

Façana 1,80                               0,46 63,90 29,39 

                                                            

Obertures 5,80                               1,96 14,00 27,44 

                                                            

 

 

 

Exposats 

                                                      

 

 

 

 

 

1 
      

                                                            

Forjat 2,44                               1,01 73,60 55,16 
 

Protegits 

                                                       

 

 

0,74       

          

∑

 

132,89 (19) 

 
1.2. Tancaments interiors, part massissa 
  

Denominació del tancament (15) 

Km màxima 

segons el 

requeriment 1 

Km de 

projecte 

 

            

     PARETS 2,22 
            

      

 
 
     2,78 

      

 
 
          

 
14. Càlcul de la Tr de la unitat d’ocupació  

         ∑ Se Kme ß (19)               132,89 
Tr =   =     =    1,81             <=               (20) 
            Su 

(13)                          73,60  

 
Els valors dels Km estan expressats en W/m² °C   X  o en (kcal/h m² °C)                 

 



  

Compliment de la NRE-AT-87 
 
Justificació del compliment del requeriment 1, 3 i 4 de la NRE-AT-87 en la/les unitat/s 
d’ocupació. 
 
Edifici 

Situació: Carrer: Joan Ubach  Zona:  

 Municipi: Sta Coloma de Gramanet  Comarca: Barcelonès  

 
Unitat o unitats d’ocupació 

 Senyalització   Habitatge H  Superfície útil:  Su  =  73,40   m²  

 Ús principal    Habitatge   

 
15. Justificació del compliment dels requeriments 1 i 4 càlcul del Σ S Km ß 

15.1. Tancaments exteriors 

 

 
Tipus de 
Tancament 
 
 

 

 

 
Denominació del 
Tancament 
 

 K
m
 s

eg
on

s 
  

re
qu

er
im

en
t 1

 
 

 
Compliment requeriment 4 per a 
compensar guanys tèrmics a l’estiu 

K
m
 d

e 
pr

oj
ec

te
 

S
up

er
fic

ie
 S

 (m
²)

 
de

l t
an

ca
m

en
t  

 

ß S
·K

m
e ß

 

   C A S P Km     
                                                            

Coberta 1,39                        0,46 0,22 73,40 20,99 

                                                            

 

Sobre- 

exposats 

                                                      

 
 
 
 
 

1,3       

                                                            

Façana 1,80                               0,46 64,10 29,49 

                                                            

Obertures 5,80                               1,96 13,30 26,07 

                                                            

 

 

 

Exposats 

                                                      

 

 

 

 

 

1 
      

                                                            

Forjat 2,44                               1,01 73,40 54,86 
 

Protegits 

                                                       

 

 

0,74       

          

∑

 

131,41 (19) 

 
1.2. Tancaments interiors, part massissa 
  

Denominació del tancament (15) 

Km màxima 

segons el 

requeriment 1 

Km de 

projecte 

 

            

     PARETS 2,22 
            

      

 
 
     2,78 

      

 
 
          

 
16. Càlcul de la Tr de la unitat d’ocupació  

         ∑ Se Kme ß (19)               131,41 
Tr =   =     =    1,79             <=               (20) 
            Su 

(13)                          73,40  

 
Els valors dels Km estan expressats en W/m² °C   X  o en (kcal/h m² °C)                 



  

Compliment de la NRE-AT-87 
 
Justificació del compliment del requeriment 1, 3 i 4 de la NRE-AT-87 en la/les unitat/s 
d’ocupació. 
 
Edifici 

Situació: Carrer: Joan Ubach  Zona:  

 Municipi: Sta Coloma de Gramanet  Comarca: Barcelonès  

 
Unitat o unitats d’ocupació 

 Senyalització   Habitatge I  Superfície útil:  Su  =  71,00   m²  

 Ús principal    Habitatge   

 
17. Justificació del compliment dels requeriments 1 i 4 càlcul del Σ S Km ß 

17.1. Tancaments exteriors 

 

 
Tipus de 
Tancament 
 
 

 

 

 
Denominació del 
Tancament 
 

 K
m
 s

eg
on

s 
  

re
qu

er
im

en
t 1

 
 

 
Compliment requeriment 4 per a 
compensar guanys tèrmics a l’estiu 

K
m
 d

e 
pr

oj
ec

te
 

S
up

er
fic

ie
 S

 (m
²)

 
de

l t
an

ca
m

en
t  

 

ß S
·K

m
e ß

 

   C A S P Km     
                                                            

Coberta 1,39                        0,46 0,22 71,00 20,31 

                                                            

 

Sobre- 

exposats 

                                                      

 
 
 
 
 

1,3       

                                                            

Façana 1,80                               0,46 40,00 18,40 

                                                            

Obertures 5,80                               1,96 14,70 28,81 

                                                            

 

 

 

Exposats 

                                                      

 

 

 

 

 

1 
      

                                                            

Forjat 2,44                               1,01 71,00 53,07 
 

Protegits 

                                                       

 

 

0,74       

          

∑

 

120,59 (19) 

 
1.2. Tancaments interiors, part massissa 
  

Denominació del tancament (15) 

Km màxima 

segons el 

requeriment 1 

Km de 

projecte 

 

            

     PARETS 2,22 
            

      

 
 
     2,78 

      

 
 
          

 
18. Càlcul de la Tr de la unitat d’ocupació  

         ∑ Se Kme ß (19)               120,59 
Tr =   =     =    1,69             <=               (20) 
            Su 

(13)                          71,00  

 
Els valors dels Km estan expressats en W/m² °C   X  o en (kcal/h m² °C)                 



  

  Compliment de la NRE-AT-87 
 
Justificació del compliment del requeriment 1, 3 i 4 de la NRE-AT-87 en la/les unitat/s 
d’ocupació. 
 
Edifici 

Situació: Carrer: Joan Ubach  Zona:  

 Municipi: Sta Coloma de Gramanet  Comarca: Barcelonès  

 
Unitat o unitats d’ocupació 

 Senyalització   Habitatge J  Superfície útil:  Su  =  57,30   m²  

 Ús principal    Habitatge   

 
19. Justificació del compliment dels requeriments 1 i 4 càlcul del Σ S Km ß 

19.1. Tancaments exteriors 

 

 
Tipus de 
Tancament 
 
 

 

 

 
Denominació del 
Tancament 
 

 K
m
 s

eg
on

s 
  

re
qu

er
im

en
t 1

 
 

 
Compliment requeriment 4 per a 
compensar guanys tèrmics a l’estiu 

K
m
 d

e 
pr

oj
ec

te
 

S
up

er
fic

ie
 S

 (m
²)

 
de

l t
an

ca
m

en
t  

 

ß S
·K

m
e ß

 

   C A S P Km     
                                                            

Coberta 1,39                        0,46 0,22 57,30 16,39 

                                                            

 

Sobre- 

exposats 

                                                      

 
 
 
 
 

1,3       

                                                            

Façana 1,80                               0,46 33,20 15,27 

                                                            

Obertures 5,80                               1,96 12,00 23,52 

                                                            

 

 

 

Exposats 

                                                      

 

 

 

 

 

1 
      

                                                            

Forjat 2,44                               1,01 57,30 42,83 
 

Protegits 

                                                       

 

 

0,74       

          

∑

 

98,01 (19) 

 
1.2. Tancaments interiors, part massissa 
  

Denominació del tancament (15) 

Km màxima 

segons el 

requeriment 1 

Km de 

projecte 

 

            

     PARETS 2,22 
            

      

 
 
     2,78 

      

 
 
          

 
20. Càlcul de la Tr de la unitat d’ocupació  

         ∑ Se Kme ß (19)               98,01 
Tr =   =     =    1,71             <=               (20) 
            Su 

(13)                          57,30  

 
Els valors dels Km estan expressats en W/m² °C   X  o en (kcal/h m² °C)                 

 



  

Compliment de la NRE-AT-87 
 
Justificació del compliment del requeriment 1, 3 i 4 de la NRE-AT-87 en la/les unitat/s 
d’ocupació. 
 
Edifici 

Situació: Carrer: Joan Ubach  Zona:  

 Municipi: Sta Coloma de Gramanet  Comarca: Barcelonès  

 
Unitat o unitats d’ocupació 

 Senyalització   Habitatge K  Superfície útil:  Su  =  54,90   m²  

 Ús principal    Habitatge   

 
21. Justificació del compliment dels requeriments 1 i 4 càlcul del Σ S Km ß 

21.1. Tancaments exteriors 

 

 
Tipus de 
Tancament 
 
 

 

 

 
Denominació del 
Tancament 
 

 K
m
 s

eg
on

s 
  

re
qu

er
im

en
t 1

 
 

 
Compliment requeriment 4 per a 
compensar guanys tèrmics a l’estiu 

K
m
 d

e 
pr

oj
ec

te
 

S
up

er
fic

ie
 S

 (m
²)

 
de

l t
an

ca
m

en
t  

 

ß S
·K

m
e ß

 

   C A S P Km     
                                                            

Coberta 1,39                        0,46 0,22 54,90 15,70 

                                                            

 

Sobre- 

exposats 

                                                      

 
 
 
 
 

1,3       

                                                            

Façana 1,80                               0,46 54,80 25,21 

                                                            

Obertures 5,80                               1,96 13,70 26,85 

                                                            

 

 

 

Exposats 

                                                      

 

 

 

 

 

1 
      

                                                            

Forjat 2,44                               1,01 54,90 41,03 
 

Protegits 

                                                       

 

 

0,74       

          

∑

 

108,79 (19) 

 
1.2. Tancaments interiors, part massissa 
  

Denominació del tancament (15) 

Km màxima 

segons el 

requeriment 1 

Km de 

projecte 

 

            

     PARETS 2,22 
            

      

 
 
     2,78 

      

 
 
          

 
22. Càlcul de la Tr de la unitat d’ocupació  

         ∑ Se Kme ß (19)               108,79 
Tr =   =     =    1,98             <=               (20) 
            Su 

(13)                          54,90  

 
Els valors dels Km estan expressats en W/m² °C   X  o en (kcal/h m² °C)                 

  



  

   

 

Compliment de la NRE-AT-87 
 
 
Justificació dels valors dels Km utilitzats  
 

 

Denominació del 

tancament 

Identificació o descripció de les diferents solucions 

Constructives que componen el tancament 
Km 

 

Coberta 

 

Pendents de formigó cel·lular sobre forjat reticular i emblanquinat de guix. 
 

 

0,22

 

Denominació del 

tancament 

Identificació o descripció de les diferents solucions 

Constructives que componen el tancament 
Km 

 

Façana 

 

Tancament amb fàbrica de maó calat acabat amb morter monocapa, cambra d'aire amb 
aïllament tèrmic, envà interior de fàbrica de maó foradat i emblanquinat de guix. 
 

 

0,46

 

Denominació del 

tancament 

Identificació o descripció de les diferents solucions 

Constructives que componen el tancament 
Km 

 

Obertures 

 

Fusteria exterior de PVC amb doble vidre i cambra d'aire. 
 

 

1,96

 

Denominació del 

tancament 

Identificació o descripció de les diferents solucions 

Constructives que componen el tancament 
Km 

 

Forjat 

 

Forjat de formigó armat reticular de 30 cm d'ample i emblanquinat de guix. 
 

 

1,01

 

Denominació del 

tancament 

Identificació o descripció de les diferents solucions 

Constructives que componen el tancament 
Km 

 

Parets 

 

Fàbrica de maó foradat amb les primeres 2 filades de morter P-350 i la resta de guix. 
 

 

2,22

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPLIMENT DE LA NBE-CPI-96_HABITATGE 
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I D E N T I F I C AC I Ó  D E  L ’ E D I F I C I  
Situació: Municipi: 
Nombre d’habitatges: Nombre de locals: Garatge: Altres: 
 
 
 
1 .   R È G I M  D ’ AP L I C AC I Ó  

  Obra nova, de reforma total o de reforma amb canvi d’ús: S’aplica la totalitat de la NBE-CPI al conjunt de l’obra.  TIPUS D’OBRA 

  Obra de reforma sense canvi d’ús: S’aplica la NBE-CPI als elements constructius i instal·lacions de protecció contra incendis 
  modificats per la reforma -en la mesura en que es millori l’adequació a la norma-, i als mitjans 
  d’evacuació afectats per canvis en l’ocupació, fins a l’espai exterior segur. 

 

  En el projecte s’identifiquen les característiques dels elements condicionats per la NBE-CPI.  PROJECTE 
  Es proposen solucions diferents a les establertes a la NBE-CPI, justificant la seva necessitat i adequació.  

Adoptant valors admesos reglamentàriament  
Mitjançant referència a Marques, Segells o Certificats de Conformitat a norma homologats o, quan no existeixin, mitjançant 
certificats d’assaigs emesos per laboratoris reconeguts pel Ministeri de Foment  

JUSTIFICACIÓ:  
- Resistència al foc (RF) dels 
elements constructius, i  

- Reacció al foc dels  materials Mitjançant aplicació de mètodes de càlcul teòric - experimental de la resistència al foc  
 
 
2.   Z O N E S  D E  R I S C  N O R M AL  D ’ I N C E N D I  

ALÇADA D’EVACUACIÓ DE L’EDIFICI, h ( 1 )   Requeriments a garantir en funció de: 
- l’alçada d’evacuació de l’edifici, h 
- situació de plantes sobre rasant o plantes soterrani,  

els paràmetres EF o RF s’indiquen: sobre rasant / soterrani 
h<15 m 

sobre rasant / soterrani 
 15m ≤ h < 28m 

sobre rasant / soterrani 
 h ≥ 28m 

sobre rasant / soterrani 
 

ESTRUCTURA Estructura general (2) EF-60 / EF-120  EF-90 / EF-120  EF-120 / EF-120  

 En escales protegides EF-30.    Si les escales són especialment protegides, no s’exigeix EF  

 Cobertes lleugeres i els seus suports(3) EF-30 en edificis exempts i si la seva alçada respecte la rasant exterior és h ≤ 28m.   

COMPARTIMENTACIÓ de Mitgeres amb altres edificis RF-120  
 Parets delimitadores de cada habitatge RF 60  (no s’exigeix RF a les portes)  

 Sectorització general contra incendis Cada sector Sc ≤ 2.500m2, en una o vàries plantes. Cada edifici és un sector, com a mínim.  

 - elements separadors de sectors RF-60 / RF-120  RF-90 / RF-120  RF-120 / RF-120  

 - portes pas entre sectors RF-30 / RF-60  RF-45 / RF-60  RF-60 / RF-60  

 Ascensors  
que comuniquen plantes de sectors diferents  
i no estan continguts en escales protegides 

- Recinte: 
- Portes ascensor: 

RF-120 
PF-30 o situades en un vestíbul previ amb parets i sostres 
RF-120  i porta RF-60 de comunicació amb la planta (4) 

 

 Cambres, patis o conductes que 
travessen elements de compartimentació 

- Tancaments o barrera interior (5) amb RF ≥ a l’exigible a l’element travessat (6)  
- Tapes de registre amb el 50% de la RF del tancament (7) 

 

 ESTABLIMENT D’ALTRES USOS: DOCENT, ADMINISTRATIU O RESIDENCIAL  

 Superfície construïda (Sc): Sc ≤ 500m2  

 - elements separadors de la resta de l’edifici RF-60 / RF-120  RF-60 /  RF-120  RF-60 / RF-120  

 - portes de pas a zones comuns No s’exigeix RF  No s’exigeix RF  No s’exigeix RF  

 Superfície construïda (Sc): Docent →  500 <  Sc ≤ 1500 m2 
Administratiu o Residencial   →  500 <  Sc ≤ 2500 m2 

 

 - elements separadors de la resta de l’edifici RF-60 / RF-120  RF-90 /  RF-120  RF-120 / RF-120  

 - portes de pas a zones comuns RF-30 / RF-60  RF-45 / RF-60  RF-60 / RF60  

 Superfície construïda (Sc): Docent →  Sc > 1500 m2 
Administratiu o Residencial   →   Sc > 2500 m2 

 

 - elements separadors de la resta de l’edifici (8) RF-60 / RF-120  RF-90 /  RF-120  RF-120 / RF-120  

 - portes de pas a zones comuns (9) 2 x RF-15 / 2 x RF-30  2 x RF-30 / 2 x RF-30  2 x RF-30 / 2 x RF-30  

  COMERCIAL O PÚBLICA CONCURRÈNCIA  
 Superfície construïda (Sc): Per a qualsevol superfície  

 - elements separadors de la resta de l’edifici (8) RF-90 / RF-120  RF-120 /  RF-120  RF-180 / RF-180  

 - portes de pas a zones comuns (9) 2 x RF-30 / 2 x RF-30  2 x RF-30 / 2 x RF-30  2 x RF-45 / 2 x RF-45  

Notes:  

(1) No es consideren les plantes més altes amb ocupació nul·la (ocupació ocasional o només per a manteniment: instal·lacions, trasters, etc.) 
(2) No s’exigeix estabilitat al foc als elements estructurals secundaris la fallada des quals no produeixi danys a tercers, a l’estabilitat de l’edifici, ni a la seva compartimentació. L’estabilitat al foc 

estructural en les zones de risc especial figura en l’apartat 4. 
(3) Amb càrrega permanent ≤ 100kg/m2, no previstes per a evacuació i que la seva fallada no suposi un risc greu. 
(4) En plantes sota rasant sempre ha d’existir  vestíbul previ entre les zones de risc especial i els ascensors. En muntacàrregues, muntaplats, etc., de superfície de forat ≤ 1m2, n’hi ha prou amb 

que les seves portes estiguin en recintes de risc normal amb parets RF-60 i portes RF-15. 
(5) Conforme a l’article 18.2 de la NBE-CPI. 
(6) Si no contenen instal·lacions que puguin iniciar o propagar un incendi (gas, electricitat, ventilació) la RF de les parets de tancament pot reduir-se un 50%. En els conductes de ventilació 

estàtica s’admet que les reixetes siguin no resistents al foc. 
(7) La RF de les tapes de registre pot reduir-se un 50% si estan situades en un vestíbul previ. 
(8) Fins i tot dels recorreguts de sortida habitual de l’establiment ( no d’emergència), fins a l’espai exterior segur. Aquests recorreguts han de ser exclusius de l’establiment i independents de la 

resta de l’edifici. 
(9) Han de ser per ús exclusiu d’emergència des de l’establiment, amb accés a través d’un vestíbul previ propi del mateix.                                                                                                              
 1/4 
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2.   Z O N E S  D E  R I S C  N O R M AL  D ’ I N C E N D I  ( c o n t i n u a c i ó )  

a la seva trobada amb la mitgera RF-60 en una franja d’amplada ≥ 1,00m (20)  FAÇANES i 
COBERTES a la seva trobada amb elements que compartimenten 

sectors d’incendi o zones de risc especial alt (apartat 4) 
Franja d’amplada ≥ 1,00m amb el 50 % de la RF exigible a l’element 
compartimentador (20) 

 

 Forats o lluernaris de coberta a una distància > 2,50m en projecció horitzontal de forats d’un altre sector que 
estiguin a menys de 5,00m d’alçada. 

 

ESCALES Evacuació DESCENDENT no protegides  protegides  espec. protegides  

 a) serveixen només a habitatges o també a establiments  
≤ 500m2 d’ús administratiu, residencial o docent. 

h  ≤ 14m  h  ≤ 50m  Qualsevol alçada  

 b) serveixen també a establiments no citats en a), c) o d) h  ≤ 14m  h  ≤ 28m  Qualsevol alçada  

 c) serveixen a ús residencial > 500m2 h  ≤ baixa + 1  h  ≤ 28m  Qualsevol alçada  

 d) serveixen a ús comercial o pública concurrència h  ≤ 10m  h  ≤ 28m  Qualsevol alçada  

 Evacuació ASCENDENT (10) ≤ 100 persones h  ≤ -6,00m  Qualsevol alçada  Qualsevol alçada  

  > 100 persones h  ≤ -2,80m  Qualsevol alçada  Qualsevol alçada  

 a) en zona de risc normal Igual que en zona de 
baix risc (11) 

 Recorregut < 15m fins a alguna sortida de l’edifici  

 

Arribada a planta baixa 

b) en zona de baix risc (11) Recorregut ≤ 25m fins la sortida de l’edifici.  
Si n’hi ha més d’una < 35m amb trams en cul de sac < 25m (12) 

 

 Recinte exclusiu (13) no s’exigeix  Si (14)  Si (15)  
 - parets RF-120 RF-120 
 - portes d’accés al recinte en cada planta - RF-60 

màxim 2. Només des 
de zones de circulació 

 
PF-30 

màxim 2. Només des de 
vestíbuls previs circulació 

 

 Vestíbul previ a cada accés no s’exigeix  Si (16)  
 - parets i sostre / portes RF-120 / 30  
 - accés al vestíbul previ 

- 
- 

Des de zones comuns  
 Ventilació o control de fums - Si (17)  Si (17)  

 Finestres o forats de façana - Separació ≥ 1,50m de zones de façana que no siguin 
com a mínim PF-30 

 

 Trams Amplada lliure ≥ 1,00m.  
Alçada salvada ≤ 3,20m (si és per ≤ 250 pers)  i ≤ 2,80m en altres casos 

 

 Graons  (H = estesa;   C = contrapetjada) 2C + H ≥ 60;    H ≥ 28 cm;  13 ≤ C ≤ 18,5 cm (18)                                                  
Per a evacuació ascendent els graons seran amb frontal i sense ressalts. 

 

 Replans rectes (sense canvi de direcció) Dimensió ≥ 50%  de l'amplada  del tram d'escala amb un mínim ≥ 1m.  

 Passamans Com a mínim a un costat.   A tots dos, en trams corbats o d’amplada A ≥ 1,20m  

 Escales exteriors d’incendis (19) Els trams seran rectes.   L’amplada A (m) ≥ Pers/200  amb un mínim de 0,80m.  
Graons amb estesa ≥ 21cm i contrapetjada ≤ 20cm 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notes (continuació):  
(10) Les que serveixen a un garatge situat en plantes soterrani han de ser, en tot cas, especialment protegides. 
(11) Es considera zona de baix risc aquella que disposa de sortida directa de l’edifici a l’espai exterior segur, l’ús de la qual és únicament de circulació, que la seva càrrega de foc previsible és 

molt baixa, que està separada d’altres zones de risc normal amb elements RF-120 i que no té més de dues comunicacions amb aquestes zones, ambdues a través de vestíbuls previs amb 
dues portes RF-30. 

(12) Són aquells, en els punts dels quals no existeixen dos o més recorreguts alternatius cap a sortides diferents que formin entre si  un angle ≥ 45º o que estiguin separats per un element 
constructiu RF-30 que impedeixi el bloqueig simultani d’ambdós pel fum. 

(13) Pot contenir serveis higiènics. També pot contenir ascensors si aquests no obren en cap planta a altres zones sense tenir un vestíbul previ. 
(14) Si existeix més d’una escala protegida que arranca d’un espai de baix risc de la planta de sortida de l’edifici (veure nota 11) una d’elles pot no tenir compartimentació en aquesta planta. 
(15) Si existeix més d’una escala especialment protegida que arranca d’un espai de baix risc de la planta de sortida de l’edifici (veure nota 11), en una d’elles es pot substituir, en aquesta planta, 

el vestíbul previ per una porta no RF de tancament automàtic. 
(16) Els vestíbuls previs que serveixin per a l’evacuació de zones habitables no poden servir també a zones de risc especial o a garatges.  

No es necessita vestíbul previ si l’escala té 5A m2 d’obertura permanent a l’exterior en cada planta, sent A (m) la seva amplada. 
En el recinte d’escala i en els vestíbuls previs (17) 
Opcions: a) en recintes d’escala, finestres o forats ≥ 1 m2 per planta,  

b) en vestíbuls previs, conductes i reixetes independents per entrada i sortida d’aire. Secció útil: 50cm2/m3. Relació costat major/costat menor ≤ 4.                                       
alçada de col·locació de les reixetes:  a h < 1m les d’entrada i h > 1,80m les de sortida, 

c) pressurització. 
(18) En les escales corbes, mesurada a 50 cm de la part interior i sense superar els 42 cm a la part exterior 
(19) Només s’admeten, excepcionalment, en obres de reforma en les que no sigui possible construir escales normals, interiors o exteriors. 
(20) Franja ≥ 2,00m si les façanes a ambdós costats de la paret o de la mitgera formen un angle exterior < 135º.  

A les cobertes es pot optar per perllongar l’element compartimentador  o la mitgera 0,60 m per sobre de la coberta. 
  
 2/4 
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2.   Z O N E S  D E  R I S C  N O R M AL  D ’ I N C E N D I  ( c o n t i n u a c i ó )  
OCUPACIÓ Densitat d’ocupació Habitatge (21) 1persona / 20m2  

  Administratiu (21) 1persona / 10m2  

  Comercial (22)   

     

EVACUACIÓ una sola sortida (23) La seva alçada d’evacuació és ≤ 28m.  

 

Nombre de sortides en planta 
pis o soterrani 

 La seva ocupació és < 100 persones.  
La seva ocupació és < 50 persones si l’evacuació necessita ascendir més de 2 m.  

   Els recorreguts fins a la sortida són ≤ 25m. (24)  

  més d’una sortida Si h > 28m o més de 50 persones necessiten ascendir més de 2m, existeixen, com a 
mínim, dues escales de sortida.  

   Els recorreguts fins alguna sortida de planta són < 35m i els trams de recorregut en cul 
de sac són < 25m (24) (12) 

 

 Capacitat (C) de les escales: Evacuació Descendent No Protegides C = 160 A (persones); A: amplada de l’escala   

   Protegides C = 3S+160 A (25) (persones)  

   Especialment protegides C = 3S+160 A (25) (persones)  

   La capacitat de les escales és suficient per a l’evacuació de les plantes pis (26)  

  Evacuació Ascendent No Protegides C = (160 – 10h) A(27)  (persones); A: amplada de l’escala  

   Protegides C = 3S+160 A (25) (26) (persones)  

   Especialment protegides C = 3S+160 A (25) (26) (persones)  

   La capacitat de les escales és suficient per a l’evacuació de les plantes sota rasant (26)  

 - amb una sola sortida 
de planta/edifici 

La seva ocupació és < 100 persones, els recorreguts fins a la sortida són ≤ 25m (24)  i  
l’ocupació total de l’edifici és ≤ 500persones. 

 

 

Planta baixa: 
(de sortida de l’edifici) 

- amb més d’una 
sortida de planta/edifici 

Els recorreguts fins alguna sortida són < 35m i  
els trams de recorregut en cul de sac són < 25m (24) (12) 

 

si les escales són NO protegides A (m) ≥ ocupació total de l’edifici / 200    - amplada efectiva total 
(A) de les sortides 
d’edifici a l’espai 
exterior segur (28) si les escales són protegides (29) A (m) ≥ (Ocupació de la planta+160 ATD+160 ATA) / 200  

 Passadissos comuns Amplada lliure A ≥ 1,00m  i   A ≥ P/200m (sent P el nombre de persones)  

 Rampes fixes previstes per a l’evacuació Longitud rampa ≤ 3m ≤ 10m >10m 
  Pendent rampa ≤ 12% ≤ 10% ≤ 8% 

 

 Portes en zones comunes: - Abatibles amb eix de gir vertical i fàcilment operables.  
- Per  > 100 persones l’obertura serà en el sentit de l’evacuació (30) 

- Amplada lliure total A ≥ 0,80m  (Cada fulla 0,60 m ≤ A ≤ 1,20 m) i   A ≥ P/200m 
(sent P el nombre de persones) 

 

  Si són resistents al foc, seran amb tancament  automàtic (31)  

 Espai exterior segur  
al que accedeixen P persones per una sortida de l’edifici 

Té una Superfície ocupable ≥ 0,5 m2 / persona, dins d’un radi de distància de la sortida 
≤ 0,1 P (m) (32), sent P el nombre d’ocupants. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notes (continuació):  

(12) Són aquells, en els punts dels quals no existeixen dos o més recorreguts alternatius cap a sortides diferents que formin entre si  un angle ≥ 45º o que estiguin separats per un element 
constructiu RF-30 que impedeixi el bloqueig simultani d’ambdós per el fum. 

(21) Densitat d’ocupació aplicable a la superfície construïda. 
(22) Aplicant densitats d’ocupació conforme a l’article 6 de la NBE-CPI. No s’inclou l’ocupació de les zones de garatge, ni la de trasters, recintes d’instal·lacions i serveis comuns, etc.  

(23) Es poden considerar sortides de planta les indicades a l’article 7.1.6. de la NBE-CPI. (Per a edificis ubicats al municipi de Barcelona, OMB CPI/96 art. 29.1)  
(24) No es consideren els recorreguts en l’interior dels habitatges, ni els de recintes de baixa densitat i superfícies ≤ 50m2. 
(25) S: superfície útil (m2)  total de recinte de l’escala, considerant els replans, els replans intermedis i els graons. 

A: és l’amplada de l’arrancada de l’escala en la planta de sortida de l’edifici, en m. 
(26) Quan existeixi més d’una escala no protegida cal suposar anul·lada una d’elles, agafant la hipòtesi més desfavorable. 
(27) Sent h l’alçada d’evacuació ascendent, en m. 
(28) Considerant anul·lada una de les sortides quan n’hi hagi més d’una, i  prenent la hipòtesi més desfavorable. 
(29) Si l’ocupació total sobre o sota rasant és menor que 160A TD o que 160A TA  respectivament , es prendrà per al dimensionat de les sortides els valors de 160A TD o  160A TA  segons sigui. 

(A TD : amplada efectiva totals de les escales descendents;  A TA : amplada efectiva totals de les escales ascendents) 
(30) El gir de les portes no ha d’envair la superfície necessària de les escales per a evacuació, i si es tracta de passadissos, el gir no disminuirà l’amplada d’aquests en més e 15cm. 
(31) Permanentment o en cas d’incendi. Les retingudes es podran alliberar manualment i automàticament per acció de l’escalfor (fusible) o d’un sistema de detecció, sense que la retenció pugui 

tornar a ser efectiva mentre duri l’acció.  
(32) L’espai ha de permetre una àmplia dissipació tèrmica i de fums i la recepció d’ajudes.  
 3/4 
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2.   Z O N E S  D E  R I S C  N O R M AL  D ’ I N C E N D I ( c o n t i n u a c i ó )  
MATERIALS  NORMALS Escales, passadissos i zones per on discorren: Parets i Sostres M2.      

Terres M3. 
 

 

DE REVESTIMENT  en 
recorreguts d’evacuació(33) 

PROTEGITS Escales, passadissos i zones per on discorren: Parets i Sostres M1.     
Terres M2. 

 

 EN FALSOS SOSTRES O TERRES ELEVATS Aïllaments tèrmics i acústics i conductes de climatització o ventilació:  M1  

 EN INSTAL·LACIONS CENTRALITZADES   
de climatització per a cabals > 10.000 m3/h 

Conductes M1. Filtres M3 en caixes M0. En passadissos d’evacuació, unitats de 
tractament d’aire i resistències en caixes M0 amb aïllament M1. 

 

Extintors En zones comunes, un d’eficàcia 21A-113B a menys de 15 m de qualsevol punt.  
En zones de trasters seran d’eficàcia 21A. 

 

Columna seca Si h > 24m (35)  
Detecció i alarma Si h > 50 m, detectors de fums en zones comuns i en zones de trasters > 50m2 (36)  
Enllumenat d’emergència En zones comuns (37)  
Ascensor d’emergència Com a mínim un, si h > 35m (38)  

INSTAL·LACIONS DE 
PROTECCIÓ (34) 

Hidrants exteriors  (39) Un, si l’alçada de evacuació descendent és > 28m, si l’ascendent és > 6m, o si        
5.000 < Sc ≤ 10.000m2.  Un més per cada 10.000 m2 més o fracció.          

 

SENYALITZACIÓ de Mitjans manuals de protecció contra 
incendis 

Senyals conforme a UNE 23-033 i dimensions conforme a UNE 81-501. Amb 
il·luminació d’emergència pròpia o mitjançant fotoluminiscència conforme a  UNE 23-035-1. 

 

INSTAL·LACIONS 
GENERALS de 

Climatització o ventilació centralitzades per 
a cabals > 10.000 m3/h 

Els retorns de l’aire no es realitzen per espais comuns de circulació.  

ENTORN (40) Espais per a intervenció de bombers Al llarg de façanes amb accés principal a l’edifici (41)  
 Vials d’accés per als bombers Fins a les zones previstes per a intervenció (42)  
 Forats en façana En les orientades als espais de maniobra (43)  

 
3.  G AR AT G E  P E R  A >  5  V E H I C L E S  (44) (veure fitxa per a garatges i aparcaments)  

 
 4.   Z O N E S  D E  R I S C  E S P E C I AL  D ’ I N C E N D I          Risc BAIX        Risc MIG      Risc ALT 

garatge per ≤ 5 vehicles (45) En qualsevol cas  -  -  USOS 
traster situats sota habitatge (*) 50 < Sc ≤ 100m2  100 < Sc ≤ 500m2  Sc > 500m2  

 cambra d’escombriaires 5 < Sc  ≤ 15m2  Sc  > 15m2  -  
ESTRUCTURA (en plantes sobre rasant / en plantes soterrani) EF-90 / EF-120  EF-120 / EF-120  EF-180 / EF-180  

COMPARTIMENTACIÓ elements delimitadors de zona  RF-90 / RF-120  RF-120 / RF-120  RF-180 / RF-180  
 portes d’accés directe a la zona RF-60 / RF-60  No s’admeten  No s’admeten  
 vestíbul previ en cada accés (46) 

- parets i sostres / portes (47) 
No s’exigeix  Si 

RF-120 / 2 portes  RF-30 
 Si 

  RF-120 / 2 portes  RF-30 
 

 Cambres, patis o conductes que travessen 
elements de compartimentació. 

- Tancaments o barrera interior (5) amb RF ≥ a l’exigible a l’element travessat (6)  
- Tapes de registre amb el 50% de la RF del tancament (7)  

Recorregut fins a una sortida de la zona ≤ 25 m  EVACUACIÓ 
Recorreguts fins a una sortida de planta (48) Una sortida → ≤ 25 m 

Més d’una sortida→ < 50 m (amb trams de recorregut en cul de sac ≤  25 m)  

MATERIALS(33) Parets i sostres / terres M1 / M2  M1 / M1  M1 / M1  

INSTAL·LACIONS(34) Extintors Si (49)  Si (49)  Si (49)  
 Boques d’Incendi Equipades No s’exigeix  No s’exigeix  Si (50)  
 Detecció i Alarma Si h > 50 m, detectors de fums en zona de trasters > 50 m2  
 Enllumenat d’emergència (37) Si  Si  Si  

Notes (continuació) :  
(5) Conforme a l’article 18.2 de la NBE-CPI. 
(6) Si no contenen instal·lacions que puguin iniciar o propagar un incendi (gas, electricitat, ventilació) la RF de les parets de tancament pot reduir-se un 50%. En els conductes de ventilació 

estàtica s’admet que les reixetes siguin no resistents al foc. 
(7) La RF de les tapes de registre pot reduir-se un 50% si estan situades en un vestíbul previ. 
(33) Els materials recoberts per capes  que no siguin, com a mínim, RF-30 compliran les condicions exigibles pels materials de revestiment. 
(34) Compliran el que s’estableix en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios” (RD 1942/1993, de 5 de novembre). 
(35) Boques situades en els recintes d’escales o en els seus vestíbuls previs, amb < 60m de recorregut fins a qualsevol origen d’evacuació. 
(36) Amb alarma general audible en tot l’edifici. La central ha de situar-se a la consergeria o un altre lloc vigilat. 
(37) Conforme a l’article 21 de la NBE-CPI. 
(38) Conforme a l’article 22 de la NBE-CPI. 
(39) Recomanable (no prescriptiu) segons la NBE-CPI. Conforme als punts 2.4 i  2.5 de l’Apèndix 2 de la NBE-CPI. 
(40) Establert a la NBE-CPI amb caràcter de recomanació (no prescriptiu). A Catalunya cal donar compliment al D. 241/1994, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis. 
(41) També en patis o places interiors d’illes tancades, si hi ha habitatges que únicament tenen finestres obertes a ells. Condicions conforme al punt 2.2 de l’Apèndix 2 de la NBE-CPI. 
(42) Condicions conforme al punt 2.1 de l’Apèndix 2 de la NBE-CPI. 
(43) Condicions conforme al punt 2.3 de l’Apèndix 2 de al NBE-CPI. 
(44) > 10 vehicles si tenen ruixadors. Els garatges per a menys vehicles es consideren zones de risc especial baix. 
(45) ≤ 10 vehicles si tenen ruixadors. Si és per a més vehicles, aplicar la fitxa per a GARATGES I APARCAMENTS. 
(46) Fins i tot des d’un garatge. El vestíbul no pot ser mitjà d’evacuació de zones habitables. 
(47) Les de comunicació amb un garatge han d’obrir cap al vestíbul previ. 
(48) Poden transcórrer per un garatge. Els límits que s’indiquen es refereixen als recorreguts totals, inclosos els interiors a la zona. 
(49) D’eficàcia 21A a menys de 15m de recorregut des de qualsevol punt (10m si el risc és Alt). Com a mínim un al costat de l’accés a la zona. 
(50) Tipus 45mm. S’ha de poder arribar a totes les portes de trasters amb alguna mànega desplegada.                                                                                                                                             
(*) Veure document TINSCI (Taula d’Interpretació de la Normativa de Seguretat Contra Incendis) DT-1 “Trasters en aparcaments”   (www.coac.net/ssi/privat/oct.htm)                                         4/4 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPLIMENT DE LA NBE-CPI-96_APARCAMENT 
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I D E N T I F I C AC I Ó  D E  L ’ E D I F I C I  
Situació: Municipi: 
Garatge en edifici d’altres usos:  Ús principal edifici: Núm. de places: en planta baixa:  en plantes soterrani:  
 

 

1 .   R È G I M  D ’ AP L I C AC I Ó  
Obra nova, de reforma total o de reforma amb canvi d’ús: S’aplica la totalitat de la NBE-CPI al conjunt de l’obra.  TIPUS D’OBRA 

Obra de reforma sense canvi d’ús: S’aplica la NBE-CPI als elements constructius i instal·lacions de protecció contra incendis 
modificats per la reforma -en la mesura en que es millori l’adequació a la norma-, i als mitjans 
d’evacuació afectats per canvis en l’ocupació, fins a l’espai exterior segur. 

 

En el projecte s’identifiquen les característiques dels elements condicionats per la NBE-CPI.  PROJECTE 
Es proposen solucions diferents a les establertes a la NBE-CPI, justificant la seva necessitat i adequació.  

Adoptant valors admesos reglamentàriament  
Mitjançant referència a Marques, Segells o Certificats de Conformitat a norma homologats o, quan no existeixin, mitjançant certificats 
d’assaigs emesos per laboratoris reconeguts pel Ministeri de Foment  

JUSTIFICACIÓ:  
- Resistència al foc 
(RF) dels elements 
constructius, i  

- Reacció al foc dels  
materials 

Mitjançant aplicació de mètodes de càlcul teòric-experimental de la resistència al foc 
 

 
 
2. G AR AT G E  P E R  A >  5  V E H I C L E S  (1) 
ESTRUCTURA En edificis exclusius per a garatges En general → EF-90.  

Cobertes no transitables i els seus suports → EF-30. 
 

 En edificis amb altres usos EF-120, inclòs forjat de separació amb altres usos.    

 Continguda en escales especialment protegides No s’exigeix EF.   

COMPARTIMENTACIÓ  Amb altres usos: Parets i sostres RF-120 
Accés a través de vestíbuls previs amb portes RF-30 d’obertura cap al vestíbul. 

 

 Aparcaments 
d’establiments comercials 
o de pública concurrència 

Cada sector ≤ 10.000 m2   (≤ 20.000 m2 amb ruixadors). (2)      

 

Sectorització 
general contra 
incendis: 
 Altre tipus d’aparcament: No es precisa sectorització.  

 d’Ascensors  
que comuniquen amb un altre ús i no estan 
continguts en escales protegides: 

Recinte ascensor: 
Portes d’ascensor:

RF-120 
en un vestíbul previ amb parets i sostre RF-120 i porta RF-60 de pas 
al garatge. 

 

 de cambres, patis o conductes que passen 
per zones d’altre ús: 

Amb parets RF-120 i tapes de registre RF-60 (3), o be amb comporta tallafocs RF-120. (4)  

ESCALES Compartimentació Per a evacuació ascendent seran especialment protegides (5)     

 en zona de risc normal     Recorregut no protegit < 15m fins a alguna sortida de l’edifici  

 1 sortida : Recorregut no protegit fins a la sortida de l’edifici ≤ 25m.  

 

Situació de 
l’arribada en PB 
d’un altre ús: en zona de baix risc (6)      

més d’1 sortida: Recorregut no protegit fins a la sortida de l’edifici ≤ 50m (≤ 35m en ús 
habitatge) amb trams en cul de sac ≤ 25m. (7)   

 

 Trams Amplada lliure ≥ 1,00m.  
Nombre de graons:  ≥ 3 

 

 Graons  (H = estesa;   C = contrapetjada) 2C + H ≥ 60;    H ≥ 28 cm(8);  13 ≤ C ≤ 18,5 cm  
Per a evacuació ascendent els graons seran amb frontal i sense ressalts. 

 

 Replans intermedis rectes (sense canvi de direcció) Dimensió ≥ 50% de l’amplada del tram d’escala amb un mínim  ≥ 1m     

 Passamans Com a mínim a un costat.    
A tots dos costats, en escales d’amplada A ≥ 1,20m o escales corbes. 
Intermedi si A ≥ 2,40m. 

 

 
Notes:  
(1) > 10 vehicles si tenen ruixadors. Els garatges per a menys vehicles es consideren zones de risc especial baix de l’ús al que serveixen. 
(2) Els elements de sectorització poden ser PF-30 fixos o de tancament automàtic, mecànic o per gravetat, activat mitjançant detecció automàtica i que disposin d’una porta abatible sobre eix 

vertical de fàcil obertura manual i de dimensions mínimes de 0,80m d’amplada i 1,90m d’alçada. 
No s’exigeix sectorització si els recorreguts d’evacuació fins a les sortides de planta són ≤ 35m i hi ha ventilació natural de fums d’incendis amb el doble de la secció útil requerida.  

(3) Si no contenen instal·lacions que puguin iniciar o propagar un incendi (gas, electricitat, ventilació) la RF pot reduir-se un 50%.  
La resistència al foc de les tapes de registre pot reduir-se un 50% si estan situades en un vestíbul previ. 

(4) Conforme l’art. 18.2 de la NBE-CPI. 
(5) Amb parets RF-120 i accés des del garatge a través des vestíbuls previs amb porta RF-30 al garatge i PF-30 a l’escala. A les sortides a l’exterior no és necessari compartimentació, ni 

vestíbul previ. Tampoc necessiten vestíbul previ si tenen, a cada planta, una obertura permanent a l’exterior ≥ 5A m2 , sent A l’amplada del tram en metres. En les sortides a plantes d’un altre 
ús només és necessari portes normals de tancament automàtic (no RF). 
Ventilació o control de fums, tant en el recinte de l’escala com en els vestíbuls previs: 

 Opcions: a) Finestres o forats ≥ 1 m2 per planta, en escales.  
b) Conductes i reixetes independents per entrada i sortida d’aire. Secció útil: 50cm2/m3 de recinte. Relació costat major/costat menor ≤ 4. Reixetes a h < 1m les d’entrada i h > 

1,80m les de sortida. 
c) Pressurització. 

(6) Es considera zona de baix risc aquella que disposa de sortida directa de l’edifici a l’espai exterior segur, l’ús de la qual és únicament de circulació, que la seva càrrega de foc previsible és 
molt baixa i que està separada d’altres zones de risc normal amb elements RF-120 i que no té més de dues comunicacions amb aquestes zones, ambdues a través de vestíbuls previs amb 
dues portes RF-30.  

(7) Són aquells, en els punts dels quals no existeixen dos o més recorreguts alternatius cap a sortides diferents que formin entre si un angle ≥ 45º o que estiguin separats per un element 
constructiu RF-30 que impedeixi el bloqueig simultani d’ambdós pel fum.   

(8) En les escales corbes, mesurada a 50 cm de la part interior i sense superar els 42 cm a la part exterior. 
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2.   G AR AT G E  P E R  A >  5  V E H I C L E S  ( c o n t i n u a c i ó )  
OCUPACIÓ d'ús privat 1persona / 40m2   

 

Densitat d’ocupació 
dels garatges(9) d’establiments        

d’ús Comercial o 
Pública Concurrència 

1persona / 15m2   

EVACUACIÓ Plantes amb una única sortida (10) Els recorreguts fins a la sortida de planta són ≤ 35m. (11)  

  Garatges ús privat evacuació ascendent és > 2m i  Sc planta  ≤ 2.000m2    

evacuació ascendent és  ≤ 2m i Sc planta  < 1.500m2     
 

Garatges  
d’establiments comercials o 
de pública concurrència evacuació ascendent és > 2m i  Sc planta  ≤ 750m2    

 Plantes amb més d’ una sortida (10) Els recorreguts fins alguna sortida de planta són < 50m i els trams de recorregut en cul de 
sac són ≤ 25m.(11) (7) 

 

 C = 3S+ 160 A (persones) (12)  

 

Capacitat  (C)  
de les escales d’evacuació ascendent La capacitat de les escales és suficient per a l’evacuació de les plantes sota rasant.  

 Capacitat (C)  de les sortides C = 200 A (persones), sent A l’amplada de les sortides.  

 Passadissos  Amplada lliure A ≥ 1,00m  i   A ≥ P/200 (m),sent P el nombre de persones. 
Per a més de 50 ocupants no habituals, no hi haurà desnivells amb menys de 3 graons 
aïllats.  

 

 Portes  de sortida - Abatibles amb eix de gir vertical i fàcilment operables.  
- Per a  > 100 persones l’obertura serà en el sentit de l’evacuació (13) 

- Amplada lliure total A ≥ 0,80m (garantir per a l’amplada de cada fulla 0,60 m ≤ A ≤ 1,20 m)   
i  A  ≥ P/200 (m), sent P el nombre de persones.  

 

  Si són resistents al foc  seran amb tancament  automàtic (14)  

 
 

Portes per a vehicles, per a garatges d’una sola planta com a màxim, amb sortida 
directa a espai exterior segur. Seran de fàcil obertura manual i amb obertura superior per 
a ventilació, de superfície ≥ 0,30 m2. 

 

 Espai exterior segur  
al que accedeixen P persones per una sortida  

Té una superfície ocupable ≥ 0,5 m2 / persona, dins d’un radi de distància de la sortida    
≤ 0,1 P m (15) , sent P el nombre d’ocupants. 

 

MATERIALS  Garatge Parets i Sostres M1. Terres M2.  

 

DE REVESTIMENT  en 
recorreguts d’evacuació(16) Protegits Escales, passadissos i zones per on discorren: Parets i Sostres M1. Terres M2.  

 Conductes de ventilació M1, en instal·lacions per a més de 10.000 m3/h.  
INSTAL·LACIONS (17) Extintors D’eficàcia 21A-113B a menys de 15 m de qualsevol punt de les zones de circulació o 

distribuïts 1/20 places.   
 

 Columna seca Si té més de tres plantes sota rasant .(18)  

 Boques d’Incendi Equipades Si està previst per a més de 30 vehicles .(19)    

 Detecció i alarma Si la superfície construïda és > 500m2 o si hi ha extracció de fums en cas d’incendi forçada.  

 Enllumenat d’emergència Si (20)  

SENYALITZACIÓ  de les sortides i dels recorreguts fins a elles Conforme a la norma UNE 23-034 (21)  

 dels mitjans manuals de protecció  Senyals conforme a la norma UNE 23-033 i dimensions segons norma a UNE 81-501. (21)  

 Il·luminació de les senyals Senyals amb il·luminació pròpia d’emergència o mitjançant fotoluminiscència, segons 
norma UNE 23-035-1. (21) 

 

Opció a:  Ventilació natural Secció útil 25cm2/m2 de planta. 
Uniformement distribuïda en punts situats a ≤ 25m de qualsevol punt de la planta. (23)  

 EXTRACCIÓ DE FUMS 
EN CAS D’INCENDI (22) 

Opció b:  Ventilació forçada 6 renovacions/hora.  
Extracció a ≤ 25m de qualsevol punt de la planta. (24) 
Caldrà garantir el funcionament de tots els components durant 90 minuts a una 
temperatura de 400ºC. 

 

 
 
 

Notes (continuació) :  
(7) Són aquells, en els punts dels quals no existeixen dos o més recorreguts alternatius cap a sortides diferents que formin entre si un angle ≥ 45º o que estiguin separats per un element 

constructiu RF-30 que impedeixi el bloqueig simultani d’ambdós pel fum.   
(9) Els valors de densitat d’ocupació per a garatges s’apliquen sobre la superfície construïda.  
(10) Es poden considerar sortides de planta les indicades en l’article 7.1.6 de la NBE-CPI. (Per a edificis ubicats al municipi de Barcelona, OMB CPI/96 art. 29.1) 
(11) Els recorreguts es mesuren per les zones de circulació de  vehicles i per passadissos marcats i físicament delimitats. 
(12) S: superfície útil (m2) total del recinte de l’escala ,considerant els replans,  els replans intermedis i els graons. 

A: és l’amplada de l’arrencada de l’escala en la planta de sortida de l’edifici. 
(13) El gir no ha d’envair la superfície necessària de les escales per a l’evacuació, ni més de 15 cm de l’amplada dels passadissos.  
(14) Permanentment o en cas d’incendi. Les retingudes es podran alliberar manualment i automàticament per acció de la calor (fusible) o d’un sistema de detecció, sense que la retenció pugui 

tornar a ser efectiva mentre duri la seva acció. 
(15) L’espai ha de permetre una àmplia dissipació tèrmica i de fums i la recepció d’ajudes.  
(16) Els materials recoberts per capes que no siguin com a mínim RF-30 compliran les condicions exigibles pels materials de revestiment. 
(17) Compliran el que s’estableix en el “Reglamento de Inatalaciones de Protección contra Incendios” (R.D. 1942/1993, de 5 de novembre). 
(18) Boques situades en els recintes d’escala o en els seus vestíbuls previs, amb < 60m de recorregut fins a qualsevol origen d’evacuació. 
(19) Tipus 25 mm. Les mànegues han d’arribar a qualsevol punt de les zones de circulació. Com a mínim un equip al costat de cada sortida. 
(20) Conforme a l’article 21 de la NBE-CPI.  
(21) UNE 23-033 “Seguridad contra incendios. Señalización”; UNE 81-501 “Señalización de seguridad en los lugares de trabajo”;  UNE 23-035-1 “Seguridad contra incendios. Señalización 

fotoluminiscente. Medida y calificación” 
(22) Veure document TINSCI  (Taula d’Interpretació de la Normativa de Seguretat Contra Incendis) DT-2 “Evacuació de fums en els aparcaments”  (www.coac.net/ssi/privat/oct.htm) 
(23) Per a dimensionar patis o conductes verticals que ventilin a varies plantes, només cal considerar la superfície de la més gran. 
(24) Conforme a l’article G-18 de la NBE-CPI. 
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Document TINSCI

T I N S C I
Taula d’Interpretació
de la Normativa de
Seguretat Contra Incendis

T R A S T E R S  E N  A P A R C A M E N T S
Abril de 2004

I n f o r m e  f a v o r a b l e  d e  l a  C o m i s s i ó  d e  P r o t e c c i ó  C i v i l  d e  C a t a l u n y a :    R e u n i ó  p l e n à r i a  n ú m .  7 3  ( 2 9 / 0 9 / 0 4 )

(*) Els requeriments per a trasters de risc especial baix, mig i alt (en color negre), són requeriments normatius (NBE-CPI/96), els requeriments
 per a trasters de risc especial reduït i l’evacuació de fums dels trasters són criteris de la TINSCI (en color gris) i consensuats per aquesta.     DT-1   1/3

NORMATIVA DE REFERÈNCIA:
Aquest Document complementa l’article 19 de la NBE-CPI/96 “Norma Básica de la Edificación. Condiciones de Protección contra
Incendios en los edificios”

OBJECTE:

Els trasters són recintes amb un evident risc d’incendi ja que les quantitats i tipus de materials a emmagatzemar són molt variats i
difícilment controlables.
És per això que es fa necessari prendre les mesures de prevenció adients per tal de reduir al mínim els riscos i és en aquesta línia
que s’amplien els requeriments de la NBE-CPI/96.

REQUERIMENTS DELS TRASTERS (*)

NIVELL DE RISC ESPECIAL REDUÏT BAIX MIG ALT

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA (Sc) Sc ≤ 10 m2 10 < Sc ≤ 50 m2 50 < Sc ≤ 100 m2 100 < Sc ≤ 500 m2 Sc > 500 m2

SECTORITZACIÓ RF-90 RF-90 RF-90 RF-120 RF-180

ACCÉS A SECTOR Porta RF-60 Porta RF-60 Porta RF-60 Vestíbul previ
portes RF-30

Vestíbul previ
portes RF-60

DETECCIÓ (1) SI SI SI SI SI

EXTINCIÓ (2) - SI
Extintor 21A/113B

SI
Extintor 21A/113B

SI
Extintor 21A/113B

SI
Extintor 21A/113B

INSTAL·LACIONS
DE PROTECCIÓ
D’INCENDIS

BOQUES
D’INCENDI (3) - - - - BIE-25 (4)

ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA - - SI, en recorreguts d’evacuació

EVACUACIÓ DE FUMS

(Quan aquesta instal·lació es faci
necessària s’ajustarà als requeriments
que es fixen a la NBE-CPI/96 art. 18)

El sistema d’evacuació de fums i/o de
renovació d’aire -si n’hi ha- no ha d’afectar
les condicions de sectorització.

- -

SI
∗ Des de qualsevol punt a obertura o boca d’extracció de

fums no hi haurà més de 25 m (l ≤ 25 m)

∗ Natural: obertura de comunicació permanentment amb
l’exterior de 25 cm2/m2  de sup. construïda

∗ Forçada: 6 ren/h activada mitjançant detectors automàtics.
Mecanismes de posta en marxa independents per planta
Caldrà garantir el funcionament de tots els components a
400ºC  durant 90’
Alimentació elèctrica directe des del quadre principal

(1) El sistema de detecció serà adequat al tipus de foc previsible (detectors de fums –òptics- o detectors de calor) UNE 23007-14. Habitualment
es col·loquen detectors òptics de fum

(2) Al municipi de Barcelona es col·locarà extinció automàtica (UNE 23590) a les plantes inferiors al  soterrani primer (OMB CPI/96 art. 39.6)
(3) Sempre que l’aparcament disposi d’instal·lació de BIES els trasters quedaran coberts per aquesta instal·lació
(4) Es col·locaran BIE–25 mm (en comptes de BIE-45 mm) per facilitat d’utilització

Evacuació dels trasters
Els trasters són considerats recintes d’ocupació nul·la.
Origen d’evacuació:  Si la superfície construïda total (Sc)  no supera els 50 m2 l’origen d’evacuació es considera situat a la

porta del traster o conjunt de trasters.
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RISC ESPECIAL REDUÏT :                                                             SC ≤ 10 m2

RECORREGUTS D’EVACUACIÓ:

Nombre de sortides Longituds

         1             → L1 ≤ 35 m

          > 1              → L1 ≤ 50 m
(cul de sac ≤ 25m)

REQUERIMENTS:

- Sectorització: - Parets RF-90
- Portes RF-60

- Detecció

RF 90

RF 90 RF 60

R
F 

12
0

L1

Escala especialment
protegida

RF 90

RF 90

RISC ESPECIAL REDUÏT (Traster compartimentat o únic)  10 m2 ≤ SC ≤ 50 m2

RECORREGUTS D’EVACUACIÓ:

Nombre de sortides Longituds

         1             → L1 ≤ 35 m

          > 1             → L1 ≤ 50 m
(cul de sac ≤ 25m)

REQUERIMENTS:

- Sectorització: - Parets RF-90
- Portes RF-60

- Detecció

RF 60

R
F 

90

RF 90

L1

R
F 

12
0

Escala especialment
protegida

- Extinció  

RISC ESPECIAL BAIX                                                    50 m2 < SC ≤ 100 m2

RECORREGUTS D’EVACUACIÓ:

Nombre de sortides Longituds

         1             → L1 + L2 ≤ 35 m
(L1 ≤ 25 m)

          > 1             → L1 + L2 ≤ 50 m
(L1 ≤ 25 m)
(cul de sac ≤ 25m)

REQUERIMENTS:

- Sectorització: - Parets RF-90
- Portes RF-60

- Detecció

- Extinció
 

RF 60

L2
L1

RF 90

Escala especialment
protegida

- Evacuació de fums
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RISC ESPECIAL MIG                                                    100 m2 < SC ≤ 500 m2

RECORREGUTS D’EVACUACIÓ:

Nombre de sortides Longituds

         1             → L1 + L1’ + L2 ≤ 35 m
(L1 ≤ 25 m)

          > 1             → L1 + L1’ + L2 ≤ 50 m
(L1 ≤ 25 m)
(cul de sac ≤ 25m)

REQUERIMENTS:

- Sectorització: - Parets RF-120

- Vestíbul previ: Portes RF-30

- Detecció

- Extinció
 

- Evacuació de fums

L 1

1'L
2L

RF 30

RF 120 

Escala especialment
protegida

RISC ESPECIAL ALT                                                                   SC > 500 m2

RECORREGUTS D’EVACUACIÓ:

Nombre de sortides Longituds

         1             → L1 + L1’ + L2 ≤ 35 m
(L1 ≤ 25 m)

          > 1              → L1 + L1’ + L2 ≤ 50 m
(L1 ≤ 25 m)
(cul de sac ≤ 25m)

REQUERIMENTS:

- Sectorització: - Parets RF-180

- Vestíbul previ: Portes RF-60

- Detecció

- Extinció  

- Evacuació de fums

L

RF 180 

1L

L1'
2

Escala especialment
protegida

RF 30

- BIE 25mm

BIE-25
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NORMATIVA DE REFERÈNCIA:
Aquest Document complementa l’article 18 de la NBE-CPI/96 “Norma Básica de la Edificación. Condiciones de Protección
contra Incendios en los edificios”

OBJECTE:
Els garatges o aparcaments disposaran de ventilació natural o forçada per a l’evacuació de fums en cas d’incendi.

REQUERIMENTS PER A L’EVACUACIÓ DE FUMS EN ELS APARCAMENTS (*)

VENTILACIÓ NATURAL:
A cada planta caldrà disposar de forats uniformement repartits que garanteixin una comunicació permanent de l’aparcament amb l’exterior, o be
amb patis o conductes verticals.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

- Superfície útil de ventilació: - Rati: 25 cm2 / m2 construït
- Superfície útil total ≥ 1 m2

- Punts de sortida de fum: - Distancies: la distància des de qualsevol punt de l’aparcament fins a un punt de sortida de fums serà  ≤ 25 m.
- Superfície de punt de sortida de fum  ≥ 0,36 m2  i proporcional a l’àrea que cobreixi.
- Disposició de forats: com a mínim 2 punts de sortida de fums a cada planta.

- Comunicació permanent: a PATI:

- Superfície útil dels patis : Aquesta serà, com a mínim, igual a l’exigida als forats oberts a ells en la planta de
més superfície.
Quan hi hagi diferents plantes que ventilin a un pati, la superfície d’aquest serà la necessària per a la planta
més desfavorable.
No es considera la hipòtesi d’incendis simultanis en diferents plantes.

- Patis coberts: - La superfície neta de ventilació lateral a la part superior dels patis serà ≥ 120% de la
superfície del pati.

- Si hi ha cotxes aparcats al costat del pati es disposarà d’una franja d’1m RF-60 que
limiti la propagació d’una planta a l’altra. (franja: art. 15.2 NBE-CPI/ 96)

- Comunicació permanent: realitzada mitjançant  CONDUCTES VERTICALS

- Superfície útil dels conductes: Aquesta serà, com a mínim, igual a l’exigida als forats oberts a ells en la
planta de més superfície.

- Característiques: - Els conductes no han de tenir girs que impedeixin el tiratge.
- Quan el tiratge  no estigui assegurat de forma natural, es disposarà en la part alta d’un

sistema que creï una depressió.

EXTRACCIÓ FORÇADA:

Caldrà disposar d’un sistema d’extracció de fums i una aportació natural d’aire des de les possibles obertures de l’aparcament  (porta
calada, patis, conductes verticals, etc. ).
Es pot utilitzar el sistema de  ventilació propi de l’aparcament (activat mitjançant detectors de CO o bé a través d’interruptor horari) sempre i
quan es garanteixi que en cas d’incendi es posi en funcionament l’extracció de fums de la planta afectada.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

- Requeriments del sistema: - Cabal d’extracció: garantirà ≥ 6 renovacions/ hora del volum de la planta de l’aparcament.
- Distancies: la distància des de qualsevol punt de l’aparcament fins a un punt d’extracció de fums serà  ≤ 25m.
- Caldrà garantir el funcionament de tots els components durant 90 minuts a una temperatura de 400ºC

(extractor, conductes, cablejat, elements de suport,...).
- Accionament:  l’accionament del sistema d’extracció de fums serà a través de la detecció d’incendis que

posarà en marxa l’extracció i anul·larà la impulsió.
Si només hi ha  ruixadors, serà aquest sistema, mitjançant el corresponent mecanisme, l’encarregat d’accionar
el sistema d’extracció de fums i anul·lar la impulsió.

- Característiques elèctriques: - L’alimentació del motor del ventilador ha de ser directe des del Quadre General de distribució i degudament
senyalitzat.

- Si es preveu la ubicació del Quadre General de distribució dins de l’aparcament caldrà que garanteixi 400ºC i
90’ o be que estigui protegit, assegurant els requeriments de local de risc especial baix (parets i sostres RF-
90, parets i sostres M1, terra M2 ).

- A la zona d’accés rodat de l’aparcament es col·locaran uns interruptors independents per a cada planta que
permetin la posada en marxa dels ventiladors i se’n senyalitzarà l’ús.

- En els gràfics s’adjunten els esquemes del sistema de protecció tipus per a aparcaments d’ús privat i
aparcaments d’ús públic.
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SISTEMA DE PROTECCIÓ TIPUS PER A APARCAMENT D’ÚS PRIVAT

SISTEMA DE PROTECCIÓ TIPUS PER A APARCAMENT D’ÚS PÚBLIC

ESCOMESA EMPRESA
SUBMINISTRADORA

MÒDULS DE
COMPTATGE

kWh

PROTECCIÓ
IGA + ICP

PROTECCIÓ
ALTRES CIRCUITS

PROTECCIÓ SISTEMA
DE VENTILACIÓ

ALTRES CIRCUITS DE L’APARCAMENT

SISTEMES D’IMPULSIÓ I EXTRACCIÓ
amb tots els seus mecanismes automàtics
i reglamentaris

CONTACTORS AUXILIARS
de marxa-aturada dels
sistemes de ventilació
Polsadors a ubicar a l’entrada
de l’accés rodat

ALTRES CIRCUITS DE L’APARCAMENT
PREFERENCIALS

ALTRES CIRCUITS DE
L’APARCAMENT NO PREFERENCIALS

PROTECCIÓ ALTRES
CIRCUITS PREFERENTS

PROTECCIÓ ALTRES CIRCUITS
NO PREFERENTS

ESCOMESA EMPRESA
SUBMINISTRADORA

MÒDULS DE
COMPTATGE

PROTECCIÓ
IGA + ICP

PROTECCIÓ SISTEMA
DE VENTILACIÓ

CONTACTORS AUXILIARS
de marxa-aturada dels sistemes
de ventilació
Polsadors a ubicar a l’entrada
de l’accés rodat

SUBMINISTRAMENT
COMPLEMENTARI

SISTEMES D’IMPULSIÓ I EXTRACCIÓ
amb tots els seus mecanismes
automàtics  i reglamentaris

Tota la instal·lació complirà amb el REBT vigent

Tota la instal·lació complirà amb el REBT vigent

kWh



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPLIMENT DEL DECRET 135/1995 
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I D E N T I F I C AC I Ó  D E  L ’ E D I F I C I  
Situació: Municipi: 
Nombre d’habitatges: Nombre de locals: Garatge:  Altres dependències comunitàries: 

 
1 .   N I V E L L  D ’ AC C E S S I B I L I T AT  E X I G I B L E  A L ’ E D I F I C I  D E  N O V A C O N S T R U C C I Ó   
 

ÚS  Condicions ITINERARI Característiques  
UNIFAMILIARS Segons l’article 28.1 del D. 135/1995 QUEDEN EXCLOSOS del seu compliment.  
   

H ≥ PB + 3PP  (2)     PRACTICABLE (P)  - l’edificació amb la via pública  

H > 12 m (2)  
HABITATGES 
PLURIFAMILIARS 

- que disposin ascensor 
(obligatori) (1) 

N > 12 habitatges 
(sobre/sota P. accés) 

 
- les entitats o habitatges amb les dependències d’ús 

comunitari que estan al servei d’aquells i amb 
l’exterior. 

- més de 40 places  - l’edificació amb les edificacions o serveis annexos 
d’ús comunitari amb la via pública. 

APARCAMENT 
D’ÚS PRIVAT 

- considerat dependència d’ús comunitari 
de l’edifici d’habitatges (3)      

 

Sense ajustar-se a tots els 
requeriments d’itinerari 
adaptat, encara que això  
no impedeix la utilització  
de forma autònoma per   
les persones amb  mobilitat 
reduïda o qualsevol altra 
limitació. 

Comunicarà:  
(com a mínim) 

- els espais d’aparcament d’ús privat de 40 places o 
més amb la via pública. 

 

 HABITATGES 
PLURIFAMILIARS 

- que no disposin  
ascensor (1 ) 

H ≤ PB +2 PP (2)  i  
N ≤ 12 habitatges 
(sobre/sota P. accés) 

 PRACTICABLE (P) 
i 

CONVERTIBLE (C) 
 

- Reserva d’espai per a ascensor practicable 
Especificacions tècniques i de disseny que facilitin 
la possible instal·lació d’un ascensor practicable. 

 

 

Disposarà: 

- Els altres elements comuns han de reunir els 
requisits de l’itinerari practicable. 

 

 RESERVA D’ESPAI PER A ASCENSOR PRACTICABLE: 
 Edificis que excloent la planta d’accés, en computar la 

part per sobre i per sota d’aquesta compleixin la relació: =×× PN
30
S  

S superfície construïda (m2) =  
N núm. entitats (habitatges/locals...) = 

 

P núm. plantes                      = 
=×× PN

30
S  

(1) 
 
 
 
 
 
(2) 

(3) 

Segons l’article 2.2.4del D. 259/2003 “Requisits mínims d’habitabilitat 
en els edificis d’habitatges”. 
Quan els edificis hagin de disposar de dos ascensors (desnivell entre 
via pública i qualsevol habitatge ≥ 6 plantes i hi ha  ≥ 24 habitatges 
per sobre/sota planta accés), com a mínim un dels dos serà un 
ascensor practicable. 
En el supòsit de desnivells interiors, es comptabilitzarà a efectes de 
nombre de plantes, aquella que tingui l’accés situat a més alçada. 
Places d’aparcament vinculades als habitatges (contemplat en 
escriptures). 

 S/30 x N x P ≤ 100  S/30 x N x P > 100  
    

Mitjançant modificacions 
d’escassa entitat i baix  
cost que no afectin la seva 
configuració essencial, pot 
transformar-se almenys, en 
practicable. 

Grafiar en els plànols 
de fonaments, 
estructura i distribució 
del projecte l’espai per 
a la futura ubicació 
d’un ascensor 
practicable, així com la 
seva connexió amb un 
itinerari també 
practicable 

L’espai disposat per allotjar l’ascensor 
practicable ha de tenir: 
- comunicació directa amb un espai practicable 
- unes dimensions que permetin la possible 

ubicació d’un ascensor practicable. 
- consideració d’element comú de l’edifici i estar 

sotmès a la declaració d’obra nova i escriptura 
de divisió horitzontal, a una clàusula de 
servitud que en permeti la utilització, en cas 
de necessitat, com a fossat d’ascensor. 

- estar previst de tal manera que en el moment 
de la instal·lació d’ascensor no calgui 
modificar ni els fonaments ni l’estructura ni les 
instal·lacions existents, de manera que puguin 
realitzar-se les obres per l’espai comunitari de 
l’edifici, sense haver d’actuar mai a l’interior de 
cap entitat. 

 

- amb reserva d’habitatges adaptats  AD AP T AT  ( A )   Comunicarà: - l’edificació amb la via pública.   

 
HABITATGES 
PLURIFAMILIARS 

 

Promoció pública 
3% del volum total de les programacions 
anuals de d’habitatge 

(com a mínim) - els habitatges adaptats amb les dependències d’ús 
comunitari que estiguin al servei d’aquells i amb 
l’exterior. 

 

  - l’edificació amb les edificacions o serveis annexos 
d’ús comunitari 

  

 

Promocions privades de protecció oficial 
(excepte habitatges promoguts per cooperatives en 
règim de comunitat de propietaris o per a ús propi) : 
De 33 a 66 habitatges:      1 habitatge adaptat 
De 66 a 100 habitatges:    2 habitatges adaptats 
De 100 a 200 habitatges:    3 habitatges adaptats 
Més de 200 habitatges:     1 més cada 50 

   

- Proximitat als accessos de vianants i degudament 
senyalitzada. 

 APARCAMENT 
vinculat als habitatges 
adaptats 

- Les places d’aparcament adaptades es 
preveuran en el mateix nombre que els 
habitatges adaptats. 

 

S’ajusta als requeriments 
funcionals i dimensionals 
que garanteixen  la seva 
utilització autònoma i amb 
comoditat per a les 
persones amb mobilitat 
reduïda o qualsevol altra 
limitació. 

Garantirà:  
(com a mínim) 

- Comunicació amb l’habitatge adaptat a través d’un 
itinerari adaptat. 

 

 
2 .   N I V E L L  D ’ AC C E S S I B I L I T AT  E X I G I B L E  P E R  A E D I F I C I S  E X I S T E N T S  
 

EDIFICI CIRCUMSTÀNCIES ESPECÍFIQUES REQUERIMENTS D’ACCESSIBILITAT  
Canvi d’ús  
Gran rehabilitació  
Remuntes sobre edificis que: 
- només tinguin planta baixa,  
- s’hagin construït a partir del 5-12-1991, o 
- es produeixi un canvi d’ús en alguna entitat situada per sobre de la planta baixa. 

 

S’assimilen als exigits als  
EDIFICIS DE NOVA CONSTRUCCIÓ 

 

Remuntes, sobre edificis que, com a mínim, disposin de planta baixa i planta pis, 
els quals s’hagin construïts abans del 5-12-1991i en els que no es produeix canvi 
d’ús en alguna entitat situada per sobre de la planta baixa. 

 

D’ÚS PRIVAT 

Reformes, sense canvi d’ús.  

NO HI HA REQUERIMENTS 
 ja que no es consideren de nova construcció 
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3 .   R E Q U E R I M E N T S  N O R M AT I U S  D E L S  I T I N E R AR I S  
 

 
  ITINERARI ADAPTAT  ITINERARI PRACTICABLE  

 

- Amplada mínima: 0,90 m 
- Alçada mínima: 2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut 
- Canvis de direcció:   l’amplada de pas ha de permetre inscriure un 

cercle de 1,20 m de diàmetre 

 PARÀMETRES      
GENERALS 

- Amplada mínima: 0,90 m 
- Alçada mínima: 2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut 
- Canvis de direcció:   l’amplada de pas ha de permetre inscriure 

un cercle de 1,20 m de diàmetre 
- Un espai lliure de gir a cada planta on es pugui inscriure un 

cercle de 1,50 m de diàmetre.  
- El paviment és no lliscant 

 

  

 

- Amplada mínima:  0,80 m 
- Alçada mínima:      2,00 m 
- Espai lliure de gir,  a les dues bandes d’una porta, sense ser 

escombrat per l’obertura de la porta i a on es 
pot inscriure un cercle de diàmetre 1,50 m. 
(S’exceptua a l’interior de la cabina de l’ascensor) 

- Manetes: s’accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca.  

 - Amplada mínima:  0,80 m 
- Alçada mínima:      2,00 m 
- Espai lliure de gir, a les dues bandes d’una porta, sense ser 

escombrat per l’obertura de la porta i a on es pot 
inscriure un cercle de diàmetre 1,20 m. 
(S’exceptua a l’interior de la cabina de l’ascensor) 

- Manetes: s’accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca.  

 

- Portes de 2 o més fulles:  una d’elles haurà de tenir una amplada 
mínima de 0,80 m 

 

PORTES 
garantiran: 

- Portes de vidre:  - tindran un sòcol inferior ≥ 0,30m d’alçada, 
llevat de que el vidre sigui de seguretat. 

- A efectes visuals tindran una franja 
horitzontal d’amplada ≥ 0,05 m, col·locada a 
1,50 m d’alçada i amb marcat contrast de color. 

 

  

 

- No hi ha d’haver cap escala ni graó aïllat  - No inclou cap tram d’escala. 
- A les dues bandes d’un graó hi ha un espai lliure pla amb una fondària 

mínima de 1,20 m. L’alçada màxima d’aquest graó és de 14 cm. 

 GRAONS 

- Accés a l’edifici: S’admet un desnivell no superior a 2 cm que 
s’arrodonirà o s’aixamfranarà el cantell a un 
màxim de 45º.   

 - Accés a l’edifici: En els edificis que sigui obligatòria la instal·lació 
d’un ascensor, només s’admetrà l’existència d’un 
graó, d’alçada ≤ 12cm, a l’entrada de l’edifici. 

 

 

RAMPES - longitudinal: ≤ 12% 
≤ 10% 
≤ 8% 

trams < 3m de llargada 
trams entre 3 i 10m de llargada 
trams > 10m de llargada 

 

- Pendents  

- transversal:  S’admet ≤ 2% en rampes exteriors 

 - Pendents  - longitudinal: 
- transversal: 

≤ 12% 
S’admet ≤ 2% en rampes exteriors 

 

 - Trams: - La llargada de cada tram és ≤ 20 m. 
- En la unió de trams de diferent pendent es 

col·loquen replans intermedis. 
- Els replans intermedis tindran una llargada 

mínima de  1,50 m en la direcció de circulació.  
- A l’inici i al final de cada tram de rampa hi ha un 

replà de 1,50 m de llargada mínima.   

 - Trams: 
 
 

- Baranes i 
Elements 
protectors: 

- La llargada màxima sense replà és ≤ 10 m. 
- En els dos extrems d’una rampa hi ha un espai  

lliure amb una fondària de 1,20 m. 

- Com a mínim a un costat ha d’existir un passamà.  
- El passamà  està situat a una alçada entre 0,90 i  

0,95 m. 

 

 - Baranes i 
Elements 
protectors: 

- Disposen de baranes a ambdós costats 
- Estan limitades lateralment per un element de 

protecció longitudinal ≥ 10 cm per sobre del terra, 
per tal d’evitar la sortida accidental de rodes i bastons. 

- Els passamans estan situats a una alçada entre 
0,90 i 0,95m i tenen un disseny anatòmic (permet 
adaptar la ma) amb una secció igual o equivalent 
a la d’un tub rodó de diàmetre entre 3 i 5 cm, 
separat, com a mínim, 4 cm dels paraments verticals. 

    

 

ASCENSOR - Dimensions de la cabina:
 

- sentit d’accés ≥ 1,40 m 
- sentit perpendicular ≥ 1,10 m 

 - Dimensions de la cabina: - sentit d’accés ≥ 1,20 m 
- sentit perpendicular ≥ 0,90 m 
- superfície mínima 1,20 m2 

 

   

 

- Portes  - de la cabina: són automàtiques 
- del recinte: són automàtiques 
- amplada mínima: 0,80 m. 
- Davant de les portes es pot inscriure un cercle 

de diàmetre 1,50 m. 
 

- Portes:  - de la cabina: són automàtiques 
- del recinte: poden ser manuals 
- amplada mínima: 0,80 m. 
- Davant de les portes es pot inscriure un cercle de diàmetre 

1,20 m sense ser escombrat per l’obertura de la porta. 
 

  - Botoneres: - L’alçada de col·locació serà entre 1,00 i 1,40 m 
respecte el terra.  

 

     

 

- Botoneres: 
 
 
- Passamans: 
 
 
 
 
 
 
- Senyalització: 

- L’alçada de col·locació serà entre 1,00 i 1,40 
m respecte el terra.  

- Han de tenir la numeració en Braille o relleu. 

- La cabina en disposa a una alçada entre 0,90 
i 0,95 m. 

- Han de tenir un disseny anatòmic (permet 
adaptar la ma) amb una secció igual o 
equivalent a la d’un tub rodó de diàmetre entre 
3 i 5 cm, separat, com a mínim, 4 cm dels 
paraments verticals. 

- Al costat de la porta de l’ascensor i a cada 
planta hi ha d’haver un número en alt relleu 
que identifiqui la placa, amb una dimensió 
mínima de 10 x 10 cm i a una alçada d’1,40m 
des del terra. 
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4 .   I N T E R I O R  D E  L ’ H AB I T AT G E  AD AP T AT  

 
Identificació habitatge/s:   
   

 

PARÀMETRES  GENERALS: - Passadissos: amplada mínima 1,10m 
- Recorreguts interiors de l’habitatge:   per assegurar la maniobrabilitat d’una cadira de rodes, cal considerar que el diàmetre 

mínim necessari per efectuar un gir complert és  d’1,50 m.  
- El paviment és no lliscant 

 

 

PORTES i OBERTURES: - Amplada mínima:  0,80m 
- Alçada mínima: 2,00 m 
- Manetes:   s’accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca. 
- A les cambres higièniques les portes s’obren cap enfora o són corredisses. 

 

 

- Espai lliure de gir: Hi ha entre 0,00 i 0,70 m d’alçada respecte a terra un espai lliure de gir 
d’1,50 m de diàmetre. 

- Espai d’apropament a les peces: 
 

L’espai d’apropament lateral al wàter, a la banyera, a la 
dutxa i al bidet i l’espai frontal al rentamans serà ≥ 0,80 m. 

- PARÀMETRES GENERALS: 
 

- Paviment: Serà no lliscant 

 

- PORTES: - Amplada: 
- Obertura: 
- Manetes: 

≥ 0,80 m. 
Cap enfora o ser corredisses. 
S’accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca. 

 

- RENTAMANS: - No tindrà peu ni mobiliari inferior que destorbi el seu ús.  

- MIRALLS: - Tenen col·locat el cantell inferior a una alçada ≤ 0,90 m.  

- BARRES DE SUPORT: - Es disposaran dues barres de suport, col·locades a una alçada entre 0,70 i 0,75 m, perquè permeti 
agafar-se amb força en la transferència lateral a wàter i bidet.  

- La barra situada al costat de l’espai d’apropament serà abatible. 

 

CAMBRA HIGIÈNICA 
ADAPTADA: 

Com a mínim n’hi ha una, 
formada per un rentamans, 
un wàter i una banyera o 
dutxa 

- AIXETES, ACCESSORIS i  
MECANISMES: 

- Alçada de col·locació: no superior a 1,40 m i no inferior a 0,40 m. 
- Les aixetes s’accionaran mitjançant mecanismes de pressió o palanca. 
- Les aixetes de les banyeres es col·locaran al centre, i no als extrems. 

 

 

CUINA: - Hi ha entre 0,00 i 0,70 m d’alçada respecte a terra un espai lliure de gir d’1,50 m de diàmetre, com a mínim.  
 

AIXETES, ACCESSORIS 
i MECANISMES 

- Les claus de pas, mecanismes elèctrics, porters automàtics, timbres, quadres generals, etc. han d’estar a una alçada mínima de 
0,40 m i màxima d’1,40 m sobre el terra, i a una distància de 0,60 m de les cantonades. 

- Les aixetes s’accionaran mitjançant mecanismes de pressió o palanca. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

5 .   P L AÇ A D ’ AP AR C AM E N T  AD AP T AD A 

 
Identificació plaça/ces:   
   

 

PARÀMETRES  GENERALS: - Dimensions mínimes pel vehicle: 2,20 m x 4,50 m 

- Espai d’apropament:    ≥ 0,90 m d’amplada, que pot ser compartit i que ha de permetre la inscripció- davant de la porta del 
conductor- d’un cercle d’1,50 m de diàmetre.    
Està comunicat amb un itinerari d’ús comunitari adaptat. 

 

 

SENYALITZACIÓ: - Les places d’aparcament i l’itinerari d’accés a la plaça es senyalitzen conjuntament amb el símbol d’accessibilitat a terra i un 
senyal vertical visible , amb la inscripció “reservat a persones amb limitacions” 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPLIMENT DECRET 259/2003  
COMPLIMENT DEL PROGRAMA FUNCIONAL 



 
R E Q U I S I T S  M Í N I M S  D ’ H A B I T A B I L I T A T  E N  E L S  E D I F I C I S  D ’ H A B I T A T G E S  
HABITATGES DE NOVA EDIFICACIÓ, CREATS PER RECONVERSIÓ D’ANTIGA EDIFICACIÓ O RESULTANTS DE GRAN REHABILITACIÓ 
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  DADES DE L’EDIFICI: 

Situació: 

Municipi : Nombre d’habitatges:  

Nova edificació  Reconversió d’antiga edificació  Gran rehabilitació  
 
 
 
 

REQUISITS GENERALS QUE AFECTEN AL CONJUNT DE L’EDIFICI 
 

CONSTRUCCIÓ  PROJECTE 
 

 

 

 
 

CARACTERÍSTIQUES - suportar amb seguretat sobrecàrregues d’ús > 200 kg/m2 
- estar protegida d’humitats, sempre que aquestes no siguin degudes a un mal ús 
- ser estanca a les aigües pluvials 
- evitar la inundació de l’habitatge 
- estar aïllada tèrmicament i acústicament segons normativa vigent 
- ser accessible al servei de bombers i complir la normativa de protecció contra incendis 
- el sòl trepitjable estar completament pavimentat i ser resistent al desgast per l’ús normal 

 

 
 

INSTAL·LACIONS   
 

FONTANERIA - Subministrament directe de xarxa    
 - Captació pròpia o aforament →Dipòsit de 200 l / habitatge + 150 l / habitació (a partir de la segona)    
SANEJAMENT - Connexió a xarxa pública de clavegueres SI    
  NO → Depuració prèvia    
ELECTRICITAT - Segons el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió vigent   
TELECOMUNICACIONS - Xarxa de telefonia bàsica i de radiodifusió i televisió segons normativa vigent aplicable   
 

ESPAIS D’ACCÉS A L’HABITATGE   
 

- espai públic  
- espai comú  

ACCÉS Des de: 

- espai annex al mateix habitatge al qual es té accés de la mateixa manera  

  

 Amplada lliure - ≥ 1 m. 
- permet el pas d’un rectangle que en posició horitzontal mesuri 1,90m x 0,50m 

  

 Alçada lliure - ≥ 2,10 m (s’admet a les escales una alçada lliure ≥ 2,00 m, mesurada en el punt 
més desfavorable de cada graó) 

  

 Portes - amplada lliure de pas ≥ 0,80 m 
- alçada lliure ≥ 2 m. 

  

 Desnivells Els desnivells > 0,60 m cal que disposin de baranes o elements protectors   

1 per escala si: - Desnivell entre via pública i qualsevol habitatge ≥ 3 plantes    ASCENSORS 
  - Desnivell entre via pública i qualsevol habitatge implica pujar / baixar > 12 m    
  - Hi ha > 12 habitatges per  sobre / sota de la planta d’accés    

 2 per escala si: - Desnivell entre via pública i qualsevol habitatge ≥ 6 plantes     i  
- Hi ha ≥ 24 habitatges per sobre / sota de la planta d’accés 

   

  
  

ESCALES 
 

Graons - alçada ≤ 0,185m. 
- estesa ≥ 0,28m. 
Han de tenir una línia de pas de 0,28m mesurada a 0,50m de la línia interior del passamà   

 Tram Desnivell salvat pel tram d’escala ≤ 3,20 m   
 

 
Proteccions - Amb element protector o barana no escalable,  alçada ≥ 0,95m 

- Si està composta per brèndoles, separació ≤ 0,12 m  
 

 Ventilació Si es desenvolupen en més d’una planta:  
obertura de ventilació ≥ 1,00 m2 en la planta baixa i la planta superior 

  

INSTAL·LACIONS Il·luminació 
artificial 

En tot el recorregut des del carrer i altres zones de l’edifici de manera que quan s’hi 
transiti pugui quedar il·luminat 

  

 Porter electrònic Disposar d’un porter electrònic o un sistema similar (excepte en habitatges unifamiliars)   
 

PATIS   
 

- Permeten inscriure-hi una circumferència de diàmetre ≥ 1/6 de l’alçada 
del pati amb un mínim de 3m 

 
 

 

- Superfície mínima dels patis en funció del nombre de plantes:   

  núm. plantes ≤ 3 ≤ 4 ≤ 5 ≤ 6 ≤ 7 > 7  
   9 11 12 14 16 18  

 

PATIS: 
- Que computen en el CÀLCUL   

DE PERÍMETRE DE FAÇANA 
- A on HI  VENTILEN HABITACIONS 

Característiques: 

 sup. patis (m2) 
        

- Permeten inscriure-hi una circumferència de diàmetre ≥ 1/7 de l’alçada 
del pati amb un mínim de 2m 

 
 

 

- Superfície mínima dels patis en funció del nombre de plantes:   

  núm. plantes ≤ 3 ≤ 4 ≤ 5 ≤ 6 ≤ 7 > 7  
   4    5    6    8 10 12  

 

PATIS: 
- A on HI VENTILEN CUINES I 

CAMBRES HIGIÈNIQUES 

Característiques: 

 sup. patis (m2) 
        

- Si està cobert amb claraboia, es garanteix una sortida d’aire en el seu coronament de 
superfície ≥ superfície en planta del pati  

 
 

 

- Si la relació entre l’alçada del pati i la línia recta horitzontal màxima que es pot traçar 
en planta és ≥ 2 té presa d’aire exterior per la part inferior del pati  

  

 

PATIS:  
característiques generals: 

 

- Als patis de parcel·la o ventilació als quals hi ventilin peces principals, banys o cuines, 
no hi ventilen aparcaments col·lectius ni locals amb activitats industrials   

 
 
 
 
Data L’arquitecte/a 
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HABITATGE tipus: 
 

PERÍMETRE DE FAÇANA  
Cal garantir P ≥ S                                u / 8  i   P ≥ 4m 

P=                m  COMPOSICIÓ MÍNIMA:   

Una sala,  una cambra higiènica, un equip de cuina  i 
permetre la instal·lació directa d’un equip de rentat de roba SUPERFÍCIE ÚTIL interior Su  ≥  30 m2 m2 

 
Su =                 m2 

 

NOMBRE DE PECES   

Habitació (H)   Sala 
(S) 6 m2  ≥ Su <  8 m2 Su ≥ 8 m2 

Cuina 
(C) 

Cambra 
Higiènica (B) 

Sala-Cuina 
(S-C) 

Galeria 
(G) 

Altres: Peces interiors que 
es poden independitzar   

          

El nombre (n) màxim de peces de  Su ≥ 6m2 en les quals es pot dividir l’habitatge  n ≤ Su  / 10       
 

PROGRAMA FUNCIONAL OCUPACIÓ MÀXIMA RECOMANADA A TÍTOL ADMINISTRATIU (NPP) (art. 7.2)   

>2 persones 
 Superfície útil mínima (m2) 30 40 48 56 64 72 80 8+8n   

≤ 2 persones 
 Nombre persones programa (NPP) 3 4 5 6 7 8 9 n  NPP =  

 
 
 

HABITATGE tipus: 
 

PERÍMETRE DE FAÇANA  
Cal garantir P ≥ S                                u / 8  i  P ≥ 4m 

P=                m  COMPOSICIÓ MÍNIMA:   

Una sala,  una cambra higiènica, un equip de cuina  i 
permetre la instal·lació directa d’un equip de rentat de roba SUPERFÍCIE ÚTIL interior Su  ≥  30 m2 m2 

 
Su =                 m2 

 

NOMBRE DE PECES   

Habitació (H)   Sala 
(S) 6 m2  ≥ Su <  8 m2 Su ≥ 8 m2 

Cuina 
(C) 

Cambra 
Higiènica (B) 

Sala-Cuina 
(S-C) 

Galeria 
(G) 

Altres: Peces interiors que 
es poden independitzar   

          

El nombre (n) màxim de peces de  Su ≥ 6m2 en les quals es pot dividir l’habitatge  n ≤ Su  / 10       
 

PROGRAMA FUNCIONAL OCUPACIÓ MÀXIMA RECOMANADA A TÍTOL ADMINISTRATIU (NPP) (art. 7.2)   

>2 persones 
 Superfície útil mínima (m2) 30 40 48 56 64 72 80 8+8n   

≤ 2 persones 
 Nombre persones programa (NPP) 3 4 5 6 7 8 9 n  NPP =  

 
 
 

HABITATGE tipus: 
 

PERÍMETRE DE FAÇANA  
Cal garantir P ≥ S   u / 8  i  P ≥ 4m 

P=                m  COMPOSICIÓ MÍNIMA:   

Una sala,  una cambra higiènica, un equip de cuina  i 
permetre la instal·lació directa d’un equip de rentat de roba SUPERFÍCIE ÚTIL interior Su  ≥  30 m2 m2 

 
Su =                 m2 

 

NOMBRE DE PECES   

Habitació (H)   Sala 
(S) 6 m2  ≥ Su <  8 m2 Su ≥ 8 m2 

Cuina 
(C) 

Cambra 
Higiènica (B) 

Sala-Cuina 
(S-C) 

Galeria 
(G) 

Altres: Peces interiors que 
es poden independitzar   

          

El nombre (n) màxim de peces de  Su ≥ 6m2 en les quals es pot dividir l’habitatge  n ≤ Su  / 10       
 

PROGRAMA FUNCIONAL OCUPACIÓ MÀXIMA RECOMANADA A TÍTOL ADMINISTRATIU  (NPP) (art. 7.2)   

>2 persones 
 Superfície útil mínima (m2) 30 40 48 56 64 72 80 8+8n   

≤ 2 persones 
 Nombre persones programa (NPP) 3 4 5 6 7 8 9 n  NPP =  

 
 
 
 

INTERIOR DE L’HABITATGE: PARÀMETRES COMUNS A GARANTIR EN TOTS ELS HABITATGES  
 

ZONES DE PAS I 
DISTRIBUCIÓ 

Característiques:  alçada ≥ 2,10m 
amplada ≥ 0,90m  

Escales:                alçada ≥ 2,00m en el punt més desfavorable 
de cada graó 

Cas particular:     Si les peces d’un habitatge estan situades 
en un local discontinu, la comunicació 
entre elles s’ha de fer per mitjà d’un espai 
d’ús exclusiu del mateix habitatge 

DESNIVELLS Els desnivells que puguin representar un perill 
per a les persones han d’estar protegits per 
elements protectors o baranes de les següents 
característiques: 
- resistents als cops 
- no ser escalables 
- alçada ≥ 0,95m 
- si la barana està formada brèndoles la 
separació entre elles serà ≤ 0,12m 

 

FONTANERIA Instal·lació d’aigua freda i calenta que: 
- connecta amb tot l’equip necessari 
- disposa de: - una clau de pas general 

  - claus específiques per a cada 
dependència on hi hagi serveis 

Instal·lació d’aigua calenta (ACS) que: 
- admet un consum seguit d’ACS en les condicions:  
50 l a 40ºC amb un cabal  ≥ 12 l/minut 

- dóna servei als lavabos, aigüeres, dutxes, banyeres i 
a l’equip de rentat de roba 

SANEJAMENT - Xarxa d’evacuació que connecta amb tot l’equip que ho requereixi 
- Tots els desguassos tenen un dispositiu sifònic 

ELECTRICITAT - Instal·lació segons el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió vigent 

INSTAL·LACIONS 

TELECOMUNICACIONS - Xarxa de telefonia bàsica i de radiodifusió i televisió segons normativa vigent 
- Disposa de porter electrònic o sistema similar (excepte habitatges unifamiliars) 

 

EQUIPS Equip de cuina instal·lat Permet la instal·lació directa d’un equip de rentat de roba 
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HABITATGES DE NOVA EDIFICACIÓ, CREATS PER RECONVERSIÓ D’ANTIGA EDIFICACIÓ O RESULTANTS DE GRAN REHABILITACIÓ 
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PECES 
 
 

SALA   SALA-CUINA  
 

Superfície útil:   Su ≥ 14 m2 +2m2 per cada habitació a partir de la 2a habitació   Superfície útil:  Su ≥ 16 m2+2m2 per cada habitació a partir de la 2a habitació 
Configuració: - alçada lliure valor mitjà ≥ 2,50m 

- porta d’accés:  ≥ 0,80m x 2,00m (dimensions lliures) 
- admet la inscripció d’un quadrat en planta de 2,70 x 2,70m 
- no té cap estrangulament en planta < 1,40m 

 Configuració: - alçada lliure valor mitjà ≥ 2,50m 
- porta d’accés:  ≥ 0,80m x 2,00m (dimensions lliures) 
- admet la inscripció d’un quadrat en planta de 2,70 x 2,70m 
- no té cap estrangulament en planta < 1,40m 

Ventilació: Obertura en façana, directa o a través de galeria, a:    
 - espai públic 
 - pati d’illa 
Superfície obertura :  ≥ 1,40m2   entre 0,80m i 2m d’alçària 

 Ventilació:  
 

Obertura en façana, directa o a través de galeria, a:    
 - espai públic 
 - pati d’illa 
Superfície obertura :   ≥ 1,40m2 + 0,40m2   entre 0,80m i 2m  

d’alçària 

Característiques: - no conté cap aparell higiènic 
- no té accés directe a cap cambra higiènica que contingui 

un wàter 
- no es fa a través seu l’obertura a l’exterior o la ventilació 

obligatòria de cap altra peça  

 Característiques: - no conté cap aparell higiènic 
- no té accés directe a cap cambra higiènica que contingui 

un wàter 
- no es fa a través seu l’obertura a l’exterior o la ventilació 

obligatòria de cap altra peça  
 
 

SALA - HABITACIÓ (programa funcional  ≤  2 persones)   HABITACIÓ  
 

Superfície útil  
 

Su  ≥ 14 m2 + 8m2 = 22 m2 
Amb equip de cuina:  Su  ≥ 16 m2 + 8m2 = 24m2 

 Superfície útil   
 

Habitació individual Su  ≥ 6 m2  
Habitació doble        Su  ≥ 8 m2 

Configuració: Admet la compartimentació d’una peça, Su ≥ 8m2, que 
compleixi els requisits d’habitació sense que la sala perdi 
la seva condició 

 Configuració: - alçada lliure valor mitjà ≥ 2,50m 
- porta d’accés:  ≥ 0,70m x 2,00m (dimensions lliures) 
- admet la inscripció d’un quadrat en planta de 1,90 x 1,90m 

Ventilació: Garanteix els requeriments de sala i d'habitació  Ventilació: Obertura en façana, directa o a través de galeria, a: 
- espai públic 
- pati d’illa 
- pati parcel·la 
Superfície obertura : ≥ 0,60m2   entre 0,80m i 2m d’alçària 

Característiques: Garanteix els requeriments de sala i d'habitació 
Cas particular: 
Habitatges en què el programa funcional tingui un únic 
espai destinat a Sala – Cuina – Dormitori:  
S’admet l’accés directe a la cambra higiènica encara que 
contingui el wàter, sempre que es faci des de l’espai que 
es pot compartimentar com a habitació. 

 Característiques: - es pot independitzar 
- no conté:      - l’equip obligatori de cuina ni rentat de roba 

- cap aparell higiènic que sigui un wàter, 
safareig o abocador 

 
 

CAMBRA HIGIÈNICA   GALERIA  
 

Composició: Conté wàter, dutxa o banyera  Ventilació: - Finestral directament a l’aire lliure 
- Superfície finestral en alçada ≥ Superfície en planta de la galeria 

 
 

 

CUINA (peça independent)  

Configuració: - alçada lliure valor mitjà ≥ 2,10m 
- porta d’accés:  ≥ 0,70 x 2,00m (dimensions lliures) 

 

Superfície útil Su  ≥ 5 m2 
Configuració: - alçada lliure valor mitjà ≥ 2,10m 

- porta d’accés:  ≥ 0,70m x 2,00m (dimensions lliures) 

Ventilació:  - directa en façana a:  - espai públic 
- pati d’illa 
- pati parcel·la 
- pati de ventilació 

- a través de conducte: Vertical activat estàtica o mecànicament 
Horitzontal activat mecànicament 

 

Ventilació: directa a:   - façana 
- pati d’illa 
- pati parcel·la 
- pati de ventilació 

Superfície obertura de ventilació : ≥ 0,40m2 
Característiques: - es pot independitzar 

 Característiques: - no té accés directe a cap cambra higiènica que contingui 
un wàter 

 
 
 

EQUIPS 
 
 

EQUIP HIGIÈNIC   EQUIP DE CUINA  
 

Composició: Format, com a mínim, per: - un wàter  
- una dutxa o banyera 
- un rentamans 

 Composició: Format, com a mínim, per:   - una aigüera  
- un aparell de cocció  

Característiques: Les dutxes i banyeres tenen impermeabilitzat el seu sol i 
els seus paraments fins a una alçada ≥ 2,10m. 

 Característiques: - La peça on està inclòs compleix els requisits de la cuina 
- Sobre l’emplaçament de l’aparell de cocció hi ha o 

s’admet directament la instal·lació d’una campana que 
evacua els fums fins a la coberta de l’edifici a través 
d’un conducte individual activat mecànicament 

 
 
 

EQUIP DE RENTAT DE ROBA  
 

Composició: - Disposa de: - una presa de corrent 
- una presa d’aigua freda i calenta 
- un desguàs 

Ventilació: - directa a l’espai exterior 
- a través de conducte:  Vertical activat - estàticament o 

  - mecànicament 
Horitzontal activat mecànicament 

Característiques: Si hi ha un espai destinat a estendre la roba ha de ser un 
espai exterior protegit de vistes del carrer o espai públic 

 

ARC-132



QUADRE CUMPLIMENT PROGRAMA FUNCIONAL 
 
TIPUS A i A’ 
 

Número persones programa funcional: 5 persones 
 

Superficie Total Interior  = 81,70 m2 

 

Sup. Espais Comuns: 

  Estar+Menjador = 22,00 m2 

  Cuina   = 11,80 m2 

          33,80 m2> 26,00 m2 

 

Sup. Ús Privat: 

  H1   = 13,60 m2 

H2   =   9,50 m2 

H3   =   8,80 m2 

Bany   =   4,00 m2 

       35,90 m2> 31,00 m2 

 

TIPUS B i B’ 
 

Número persones programa funcional: 5 persones 
 

Superficie Total Interior  = 76,20 m2 

 

Sup. Espais Comuns: 

  Estar+Menjador = 18,10 m2 

  Cuina   = 10,80 m2 

        28,90 m2> 26,00 m2 

 

Sup. Ús Privat: 

  H1   = 13,40 m2 

H2   =   9,30 m2 

H3   =   8,80 m2 

Bany   =   4,00 m2 

               35,50m2>31,00m2



TIPUS C i C’ 
 

Número persones programa funcional: 5 persones 
 

Superficie Total Interior  = 76,90 m2 

 

Sup. Espais Comuns: 

  Estar+Menjador = 18,30 m2 

  Cuina   = 11,10 m2 

         29,40 m2> 26,00 m2 

 

Sup. Ús Privat: 

  H1   = 12,10 m2 

H2   = 12,10 m2 

H3   =   7,90 m2 

Bany   =   4,00 m2 

              36,10 m2> 31,00 m2 

 

TIPUS D 
 

Número persones programa funcional: 4 persones 
 

Superficie Total Interior  = 60,30 m2 

 

Sup. Espais Comuns: 

  Estar+Menjador = 18,40 m2 

  Cuina   =   8,00 m2 

         26,40m2> 24,00 m2 

 

Sup. Ús Privat: 

  H1   = 10,50 m2 

H2   = 10,30 m2 

Bany   =   4,30 m2 

              25,10 m2> 25,00 m2 

 



TIPUS E 
 

Número persones programa funcional: 3 persones 
 

Superficie Total Interior  = 60,30 m2 

 

Sup. Espais Comuns: 

  Estar+Menjador = 16,50 m2 

  Cuina   =   7,20 m2 

        23,70 m2> 20,00 m2 

 

Sup. Ús Privat: 

  H1   = 11,80 m2 

H2   =   7,30 m2 

Bany   =   5,50 m2 

              24,60 m2> 21,00 m2 

 

TIPUS F  
 

Número persones programa funcional: 3 persones 
 

Superficie Total Interior  = 63,50 m2 

 

Sup. Espais Comuns: 

  Estar+Menjador = 16,80 m2 

  Cuina   =   8.00 m2 

        24,80 m2> 20,00 m2 

 

Sup. Ús Privat: 

  H1   = 11,80 m2 

H2   =   8,20 m2 

Bany   =   5,40 m2 

              25,40 m2> 21,00 m2 

 



TIPUS G 
 

Número persones programa funcional: 5 persones 
 

Superficie Total Interior  = 73,50 m2 

 

Sup. Espais Comuns: 

  Estar+Menjador = 18,00 m2 

  Cuina   = 10,20 m2 

        28,20 m2> 26,00 m2 

 

Sup. Ús Privat: 

  H1   = 12,80 m2 

H2   =   8,90 m2 

H3   =   7,00 m2 

Bany   =   5,30 m2 

              34,00 m2> 31,00 m2 

 

TIPUS H 
 

Número persones programa funcional: 5 persones 
 

Superficie Total Interior  = 73,60 m2 

 

Sup. Espais Comuns: 

  Estar+Menjador = 19,40 m2 

  Cuina   =   8,00 m2 

        27,40 m2> 26,00 m2 

 

Sup. Ús Privat: 

  H1   = 13,40 m2 

H2   =   8,90 m2 

H3   =   7,00 m2 

Bany   =   5,20 m2 

              34,50 m2> 31,00 m2 

 



TIPUS I, I’ 
 

Número persones programa funcional: 5 persones 
 

Superficie Total Interior  = 70,90 m2 

 

Sup. Espais Comuns: 

  Estar+Menjador = 18,10 m2 

  Cuina   =   8,70 m2 

        26,80 m2> 26,00 m2 

 

Sup. Ús Privat: 

  H1   = 12,40 m2 

H2   =   8,90 m2 

H3   =   7,10 m2 

Bany   =   4,80 m2 

              33,20 m2> 31,00 m2 

 

TIPUS I’’ 
 

Número persones programa funcional: 5 persones 
 

Superficie Total Interior  = 71,40 m2 

 

Sup. Espais Comuns: 

  Estar+Menjador = 18,40 m2 

  Cuina   =   8,90 m2 

        27,30 m2> 26,00 m2 

 

Sup. Ús Privat: 

  H1   = 12,40 m2 

H2   =   8,90 m2 

H3   =   7,10 m2 

Bany   =   4,80 m2 

              33,20 m2> 31,00 m2 

 



TIPUS J 
 

Número persones programa funcional: 3 persones 
 

Superficie Total Interior  = 57,60 m2 

 

Sup. Espais Comuns: 

  Estar+Menjador = 18,30 m2 

  Cuina   =   7,00 m2 

        25,30 m2> 20,00 m2 

 

Sup. Ús Privat: 

  H1   = 10,80 m2 

H2   =   8,20 m2 

Bany   =   4,70 m2 

              23,70 m2> 21,00 m2 

 

TIPUS K 
 

Número persones programa funcional: 3 persones 
 

Superficie Total Interior  = 53,60 m2 

 

Sup. Espais Comuns: 

  Estar+Menjador = 16,00 m2 

  Cuina   =   8,30 m2 

        24,30 m2> 20,00 m2 

 

Sup. Ús Privat: 

  H1   = 10,10 m2 

H2   =   7,20 m2 

Bany   =   4,50 m2 

              21,80 m2> 21,00 m2 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPLIMENT DEL DECRET 201/1994 I DECRET 161/2001 
Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construcció 



Situació:
Municipi :

       Volum
(1) m3 (tones/m3) (tones)

grava i sorra compacta 4434 2 8867,2
grava i sorra solta 0 1,7 0
argiles 0 2,1 0
terra vegetal 0 1,7 0
terraplé 0 1,7 0
pedraplé 0 1,8 0
altres 0 0 0

4434 m3 8867,2 t 4434 m3

   Superfície construïda (2) 6869,90 m2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,05 343,495 0,045 309,1455
obra de fàbrica 0,015 103,0485 0,018 123,6582

formigó 0,032 219,8368 0,0244 167,62556
petris 0,002 13,7398 0,0018 12,36582
altres 0,001 6,8699 0,0013 8,93087

   embalatges 0,038 261,0562 0,08 549,592
fustes 0,0285 195,79215 0,067 460,2833

plàstics 0,00608 41,768992 0,008 54,9592
paper i cartró 0,00304 20,884496 0,004 27,4796

metalls 0,00038 2,610562 0,001 6,8699

0,088 604,5512 t 0,125 858,7375 m3

si x no
                    Metalls si x no
                    Fustes si x no
                    Plàstics si x no
                    Vidre si x no
                    Potencialment perillosos si X
                    Altres no perillosos si x no

   Càlcul de la fiança 4434,00 m3 6,01 26648,34 euros
858,74 m3 12,02 10322,03 euros

5292,738 m3

36970,37 euros
Notes: (1)  Emplenar la medició  d'excavació segons tipus de terreny en m3

(2)  Emplenar la superficie construïda de l'edific
(3)  Emplenar la quantitat total de residu si no es reutilitza ni recic

RESIDUS              
Obra nova

FITXA PEL COMPLIMENT DELS  DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,                    
Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construcció

VOLUM TOTAL DELS RESIDUS

eu/m3

   Residus de construcció

GESTIÓ DE RESIDUS

Carrer Joan Ubach
Santa Coloma de Gramanet

Total fiança

        Els materials d'excavació  que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra autoritzada, no tenen la consideració de residu

                    Petris, obra de fàbrica i formigó

    Nom ,adreça i codi de gestor dels residus  ( decret 161/2001)

      Els residus es gestionaran fora de l'obra en:

MOLL D'INFLAMABLES

                    Instal·lacions de reciclatge
                    Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

    Densitat residu real

Residus de excavació (3)  
Residus de construcció (3)  

eu/m3

      S'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors o espais reservats pels                 

Barcelona

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

Comarca :

   Residus d'excavació
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    Tipus de terres d'excavació
    Pes residu

   Total residu excavació

  Total residu edificació 

      seguents residus

PORT BARCELONA



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPLIMENT DEL R.D. 842/2002 



  PREVISIÓ DE CÀRREGUES PER A SUBMINISTRAMENTS EN BAIXA TENSIÓ       (RD 842/2002  BT-10) 

   Data L’arquitecte/a 
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   DADES DE L’EDIFICI: 
Situació: Municipi : 
Tipus d’edifici (ús principal): Promotor: 
Nombre d’habitatges: Nombre de locals: Garatge: Altres: 
 
 
 

HABITATGES 
BÀSICA ELEVADA (Si es dóna algun dels següents supòsits)  ELECTRIFICACIÓ 

 - Su ≤ 160 m2 
- Ha d’admetre la utilització dels aparells elèctrics 

d’ús habitual en un habitatge. 
(frigorífic, cuina, forn, rentadora, rentavaixelles i 
acumulador elèctric) 

 

- Su > 160 m2 
- Previsió important d’aparells electrodomèstics (no contemplats en el grau 

d’electrificació bàsica) 
- Previsió d’utilització de sistemes de calefacció elèctrica 
- Previsió d’instal·lació de condicionament d’aire 
- Previsió d’automatització i gestió 

Previsió de potència  ≥ 5.750 W / habitatge a 230V  (25A) ≥ 9.200 W / habitatge a 230V  (40A) 

Observacions - Per al càlcul de la càrrega corresponent a N  habitatges es considera una reducció del nombre d’aquests (s) en concepte de simultaneïtat. 
- Per a edificis amb previsió d’instal·lació elèctrica amb tarifa nocturna el coeficient de simultaneïtat és 1.  

Núm. 
d’habitatges N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >21 

Habitatges 
funcionant 
simultàniament 

 s 1 2 3 3,8 4,6 5,4 6,2 7 7,8 8,5 9,2 9,9 10,6 11,3 11,9 12,5 13,1 13,7 14,3 14,8 15,3 
15,3+ 

+ (n-21) 
x 0,5 

WH  

 

PREVISIÓ DE 
CÀRREGUES 

Electrificació núm.  
habitatges 
(ni) 

Potència 
(Pi) (W) 

Potencies 
parcials 
(Pi x ni) 

Potència total  
(∑ Pi x ni) 

(c+d) 

N 
(∑ni) 
(a+b) 

s Càrrega total WH 

s
N

)niPi( ×∑ ×  TOTAL WH 

Bàsica               (a) 5.750 (c)  
Elevada               (b) 9.200 (d) 

    

 

W 
 
 

SERVEIS GENERALS 
Característiques Suma de potència prevista en ascensors, aparells elevadors, centrals de calor i fred, grups de pressió, enllumenat 

de vestíbul, caixa d’escala, espais comuns, etc. 
Simultaneïtat: 1 

Observacions Aquesta càrrega es justificarà en cada cas en funció de l’equipament previst.  
En cas de manca de definició es poden prendre els següents ratis estimatius: 
- enllumenat vestíbul i escala  (100-200 lux):  làmpada  tèrmica: ≈ 16 W / m2x100 lux  ;  làmpada fluorescent ≈ 4 W / m2x100 lux  
- ascensors (6 persones):  elèctric ≈ 6.500 W  ;      elèctric amb maquinaria en recinte ≈ 3.000 W ;     hidràulic ≈ 10.000 W 
                    (8 persones):  elèctric ≈ 8.000 W     ;  elèctric amb maquinaria en recinte ≈ 4.000 W ;     hidràulic ≈ 12.000 W 
- telecomunicacions ≈ entre 1.000 i 6.000 W (circuit de 2x6+T(mm2) i   interruptor de 25A) 

WSG Zones Unitat Superfície (m2) W/unitat Rati (W/m2) Càrrega parcial (W)  

Ascensors  −  −   
Enllum. vestíbul i escala −  −    

PREVISIÓ DE 
CÀRREGUES 

Enllum. espais comuns −  −    

Telecomunicacions  −  −  TOTAL WSG  

Equips comunitaris  −  −  

 

       

 

W 
 
 

LOCALS COMERCIALS I OFICINES 
Càrrega mínima a 
considerar 

- Rati > o = 100 W/m2  
- Mínim per local 3.450 W a 230 V  (15A) 

Simultaneïtat: 1 

WLC Zones Superfície (m2) Rati previst (W/m2) Càrrega parcial (W)  
Local     
Local    TOTAL WLC 
Local    

 

PREVISIÓ DE 
CÀRREGUES 

Local    

 

W 
 
 

GARATGES 
Càrrega mínima a 
considerar 

- Rati ≥ 10 W/m2 si la ventilació es fa de forma natural ;   Rati ≥ 20 W/m2 si la ventilació és forçada.  
- Mínim 3.450 W a 230 V   (15A) 

Simultaneïtat: 1 

Observacions Si en aplicació de la NBE-CPI/96 (art. 18), l’evacuació de fums en cas d’incendis es realitza de forma mecànica, caldrà un estudi específic 
de previsió de càrregues.    

W G Superfície (m2) Rati previst (W/m2) Càrrega total (W)  TOTAL WG 
     

PREVISIÓ DE 
CÀRREGUES 

    

 

W 
 
 

CÀRREGA TOTAL DE L’EDIFICI       W T =  ( WH +WSG + WLC + WG)                                                         W T =                             kW 
 
RESERVA DE LOCAL PER A LA UBICACIÓ D’UN CENTRE DE TRANSFORMACIÓ 
Cal fer previsió  de local per a un CT quan la potència sol·licitada sigui > 100 kW (art. 47 del RD 1955/2000) i d’acord amb l’empresa subministradora  

 

Oficina Consultora Tècnica
Nota
Oficina Consultora tècnicaFitxes justificatives del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (RD 842/2002) per a edificis d'habitatges redactades des de l'Oficina Consultora Tècnica del COAC amb el suport informàtic del SAI amb la finalitat de poder-les adjuntar al projecte executiu. nota aplicació:El fitxer es troba optimitzat per adobe acrobat 6.0 o adobe acrobat reader 6.0. Podeu actualitzar la vostra versió de l'acrobat reader en la web www.adobe.es

SAI101
Línea

SAI101
Línea

Oficina Consultora Tècnica
Nota
nota important.El valor de la primera columna és el valor de la càrrega parcial sense tenir en compte que el mínim és de 3.450 W. Es col.locarà a la segona columna els valors (a mà) tenint en compte els mínims.

SAI101
Línea

Oficina Consultora Tècnica
Nota
nota important.El valor de la primera columna és el valor de la càrrega parcial sense tenir en compte que el mínim és de 3.450 W. Es col.locarà a la segona columna els valors (a mà) tenint en compte els mínims.

SAI101
Texto insertado

SAI101
Cuadro de texto
(Sup*Rati)                                Mínim

SAI101
Línea

SAI101
Cuadro de texto
(Sup*Rati)            Mínim

Oficina Consultora Tècnica
Per determinar el mínim de potència sol·licitada pel promotor  -a efectes de la previsió d'un centre de transformació-  cal donar a conèixer que, l'empresa subministradora ho fa a partir de la previsió de potència del nombre total d’habitatges sense aplicar els coeficients de simultaneïtat que estableix el REBT-2002.Amb l'objectiu de saber quin és el procediment de càlcul de potència adequat a partir del qual es fixa la obligatorietat de preveure, o no, l'espai per a un centre de transformació i amb la finalitat d'aclarir d'aclarir la situació d'incertesa que comporta el fet d'aplicar, o no, els coeficients de simultaneïtat en aquest càlcul, s'ha fet la consulta a la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial per a que emeti la seva interpretació.Estem a l'espera de la resposta, de la que us en mantindrem informats.



CARACTERÍSTIQUES DE LES INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
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1 XARXA DE SUBMINISTRAMENT 

2 ESCOMESA (Consultar amb l’empresa de serveis)  (BT 07 i BT 11) 

 Conductors Aïllament    ≥ 0,6 / 1 kV  
Secció mínima ≥ 6mm2 (Cu);  ≥ 16mm2 (Al) 

3 CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ (CGP) (BT 13) 

 

Disposició 
Intensitat 

Una per a cada Línia gral. d’Alimentació 
La intensitat dels fusibles de la CGP  
< intensitat màxima admissible de la LGA i  
> a la intensitat màxima de l’edifici 

4 LÍNIA GENERAL D’ALIMENTACIÓ (LGA) (BT 14) 

 

Conductors Cables unipolars aïllats  
Aïllament          ≥ 0,6 / 1 kV  
Secció mínima  ≥ 10mm2 (Cu)  
No propagadors de l’incendi i amb emissió 
de fums i opacitat reduïda  

5 INTERRUPTOR GENERAL DE MANIOBRA (IGM) (BT 16) 

 
Disposició 
Intensitat 

Obligatori per a concentracions > de 2 usuaris 
160 A per a previsió de càrregues ≤ 90 kW 
250 A per a previsió de càrregues ≤150 kW 

8 DERIVACIÓ INDIVIDUAL (DI) (muntant) (BT 15) 

 

Disposició 
Conductors 

Una per a cada usuari  
Aïllament:  Unipolars 450/750V entubat 

   Multipolars 0.6/1kV 
   Trams soterrats 0.6/1kV entubat 

Secció mínima: F, N i T ≥ 6mm2 (Cu) 
 Fil de comandament  ≥ 1,5mm2 

No propagadors de l’incendi i amb emissió 
de fums i opacitat reduïda 

9 FUSIBLE DE SEGURETAT (BT 16) 

10 COMPTADORS (BT 16) 

11 INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTÈNCIA (ICP)  (BT 17) 

 Intensitat  En funció del tipus de subministrament i 
tarifa a aplicar, segons contractació 

12 DISPOSITIUS GENERALS DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ (BT 17) 

 

- Interruptor General   
Automàtic (IGA) 

- Interruptor Diferencial  (ID) 
 
- Interruptors Omnipolars     

Magnetotèrmics 

Intensitat ≥ 25A 
Accionament manual 
Intensitat diferencial max. 30mA 
1unitat / 5 circuits interiors 
Per a cada un dels circuits 
interiors 

13 INSTAL.LACIÓ INTERIOR (BT 25) 

 
Conductors Aïllament 450/750V 

Secció mínima segons circuit  (Veure 
“Instal.lació interior, esquemes unifilars tipus”) 

 
 

5

8

10
 9

8

12

11

 3

 1

 2

4

13

habitatge

habitatge

habitatge

local serveis generals

14

garatge

 
 

14 INSTAL.LACIÓ DE POSTA A TERRA  (BT 18 i BT 26) 
 

JUSTIFICACIÓ DE CÀLCULS 
 

màx. CAIGUDA DE TENSIÓ (1)  LÍNIES ELÈCTRIQUES INTENSITAT  CAIGUDA DE TENSIÓ  

COMPTADORS  
LÍNIES ELÈCTRIQUES 

totalment 
centralitzats 

amb  més d’una 
centralització 

SECCIÓ 
MÍNIMA 

(mm2)  
MONOFÀSIQUES 
(V 230V) 

I = 
ϕcosV

P
×

 e = 
Vs
LP

××
××

γ
2

 

LÍNIA GENERAL D’ALIMENTACIÓ (LGA)   0.5% V 1 % V 10   
DERIVACIÓ INDIVIDUAL (DI)    1 % V (2)   0.5% V 6   

TRIFÀSIQUES 
(V 400V) 

I = 
3×× Vcos

P
ϕ

 e = 
Vs

LP
××

×
γ

 

Habitatges Qualsevol circuit 3 % V 3 % V  
Circuit enllumenat 3 % V 3 % V  

INSTAL.LACIÓ 
INTERIOR Altres 

instal·lacions 
receptores  Altres usos  5 % V 5 % V 

Segons 
circuit 

 
(1)   El valor de la caiguda de tensió podrà ser compensat entre la instal.lació interior i les derivacions individuals de 

forma que la caiguda de tensió total sigui < a la suma dels valors límits especificats per ambdós. 
(2)   1,5% V en el cas de derivacions individuals en subministres per a un únic usuari on no existeix la LGA   

 

I 
V 
P 
cos γ 

Intensitat (A) 
Voltatge (V) 
Potència activa (W)  
Factor de potència 0,9  
1 per a inst. habitatge 

e 
L 
s 
γ 

Caiguda de tensió (V) 
Longitud real línia (m) 
Secció conductor de fase (mm2) 
Conductivitat (m / Ωmm2) 
(Cu = 48 a 70º C) 

 

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ:  POSTA A TERRA (BT-18 i BT-26) 
Objectiu 
 
Disposició 
 
 
 
Punts de 
posta a terra 

Conductors 
 
 
Càlcul 
 

Limitar les diferències de potencial perilloses i permetre el pas a terra dels corrents de defecte o de descàrrega d’origen atmosfèric.  
Resistència de terra, R,  tal que la tensió de contacte sigui ≤ 24V en local humit i 50V en la resta. (En instal.lacions de telecomunicacions R ≤ 10Ω) 
Conductor de terra formant una anella perimetral col.locat en el fons de la rasa de fonamentació ( profunditat ≥ 0,50m)  a la que es connectaran, si 
s’escau,  els elèctrodes verticals necessaris. S’hi connectaran (mitjançant soldadura aluminotèrmica o autògena)  l’estructura metàl.lica de l’edifici i 
les sabates de formigó armat (com a mínim una armadura principal per sabata). 
Totes les masses metàl·liques importants de l’edifici s’hi connectaran a través dels conductors de protecció. 
Centralització de comptadors, fossat  d’ascensors i muntacàrregues, CGP i d’altres. 
Cal preveure, sobre els conductors de terra i en zona accessible, un dispositiu que permeti mesurar la resistència de terra de la instal.lació. 
Conductor de terra: cable de coure nu protegit contra la corrosió. Secció ≥ 25mm2    
Conductor de protecció: normalment associat als circuits elèctrics. Si no és així, la secció mínima serà de 2,5mm2 si disposa de protecció 
mecànica i de 4mm2 si no en disposa.  

Conductor enterrat → R =
L

2 ρ ;  Pica vertical → R =
L
ρ  (sent R: resistència de terra,  ρ: resistivitat del terreny i  L: long. de la pica o conductor)     

 

(6) Caixa de derivació per a comptadors descentralitzats 
(7) Emplaçament per als comptadors  

2/6 



INSTAL·LACIÓ INTERIOR DELS HABITATGES    (RD 842/2002 ITC BT-25)    
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CIRCUITS 
Habitatges tipus:   Habitatges tipus: 

Valors màxims ELECTRIFICACIÓ BÀSICA:  
Circuits obligatoris 

Valors màxims  
Punts/circuit  ELECTRIFICACIÓ ELEVADA: Circuits addicionals 

(a més dels bàsics) Punts/circuit Potència/circuit 
C1 Punts d’il.luminació 30  C6  Il.luminació  30 - 

C2 
Preses de corrent ús general, extractor i 
frigorífic 20  

C7  Preses de corrent (Su>160m2 o preses/circuit >20)  20  - 

C3 Cuina i forn 2  C8  Previsió calefacció elèctrica. - 5.750 W 

C4 
Rentadora,  rentavaixelles i acumulador 
elèctric 3 

 
C9 

 
Previsió condicionament d’aire - 5.750 W 

C5 
Preses de corrent de les cambres de 
bany i preses auxiliars de la cuina 6  C10  Assecadora independent 1 - 

 
C11 

 Previsió de sistema d’automatització, gestió 
tècnica de l’energia i de seguretat - 2.300 W 

 

 
C12 

 Previsió de circuits addicionals del tipus C3 o 
C4 o del C5 quan el nombre 
de preses > 6 

C3 → 2 
C4 → 3 
C5 → 6 

- 

 
 
 

PUNTS D’UTILITZACIÓ  
NOMBRE MÍNIM de mecanismes segons 

COMPLIMENT EN 
PROJECTE ESTANÇA CIRCUIT MECANISMES:  

Superfície (S) o Longitud (L) estança         amb un MÍNIM de 

 
E. Bàsica E. Elevada 

Accés  C1 Polsador timbre - 1    

Punt de llum - 1    C1 

Interruptor 10 A - 1    

Vestíbul 

C2 Base 2p+T  de 16 A  - 1    

Punt de llum 1 si S ≤ 10 m2 ;  2 si S>10 m2 1    C1 

Interruptor 10 A 1 per  cada punt de llum obligatori                               1    
C2 Base 2p+T  de 16 A  1 per cada 6 m2 (arrodoniment superior)       3 (1)    
C8 Presa de calefacció 1 si S ≤ 10 m2 ;  2 si S>10 m2 1    

Sala d’estar  

C9 Presa d’aire condicionat 1 si S ≤ 10 m2 ;  2 si S>10 m2 1    

Punt de llum 1 si S ≤ 10 m2 ;  2 si S>10 m2 1    C1 

Interruptor 10 A 1 per  cada punt de llum obligatori                                1    
C2 Base 2p+T de 16 A  1 per cada 6 m2 (arrodoniment superior)     3 (1)    
C8 Presa de calefacció - 1    

Dormitoris 

C9 Presa d’aire condicionat - 1    

Punts de llum - 1    C1 

Interruptor 10 A - 1    
C5 Base 2p+T de 16 A  - 1    

Banys 

C8 Presa de calefacció - 1    

Punts de llum 1 cada 5 m de longitud  1    C1 

Interruptor/commutador 10A 1 a cada accés 1    

C2 Base 2p+T de 16 A  1 si L ≤ a 5 m ;  2 si L> 5m 1    

Passadissos 
o 
distribuïdors 

C8 Presa de calefacció - 1    

Punt de llum 1 si S ≤ 10 m2 ;  2 si S>10 m2 1    C1 

Interruptor 10 A 1 per cada punt de llum obligatori                                1    
C2 Base 2p+T de 16 A  extractor i frigorífic 2    
C3 Base 2p+T de 25 A  cuina i forn 1    
C4 Base 2p+T de 16 A  rentadora, rentavaixelles i acumulador 3    
C5 Base 2p+T de 16 A  sobre el pla de treball     3 (2)    
C8 Presa de calefacció - 1    

Cuina 
 

C10 Base 2p+T de 16 A  assecadora 1    

Punts de llum 1 si S ≤ 10 m2 ;  2 si S>10 m2 1    Terrassa i 
vestidors 

C1 

Interruptor 10A 1 per cada punt de llum obligatori                                1    

Punts de llum 1 si S ≤ 10 m2 ;  2 si S>10 m2 1    C1 

Interruptor 10A 1 per cada punt de llum obligatori                                1    

Garatges 
unifamiliars i 
altres 

C2 Base 2p+T de 16 A  1 si S ≤ 10 m2 ;  2 si S>10 m2 1    

(1) On es prevegi la instal.lació d’una presa per al receptor de TV, la base corresponent haurà de ser múltiple i es considerarà com una sola base 
(2) Es col·locaran fora del volum delimitat pels plànols verticals situats a 0,50m de l’aigüera i de la placa de cocció o cuina                                                             3/6 



INSTAL.LACIÓ INTERIOR DELS HABITATGES    (RD 842/2002 ITC BT-25)    
 

(1) Per al càlcul de la secció (s) dels circuits s’ha considerat dos conductors i Terra amb aïllament de PVC sota tub, segons ITC-BT 19 
(2) El conductor de protecció serà de 2,5 mm2 si no forma part de la canalització d’alimentació i disposa de protecció mecànica (ITC-BT 19) 
(3) Els fusibles del desdoblament del circuit C4 es poden substituir per magnetotèrmics                                                                                                                     4/6 
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ESQUEMES UNIFILARS TIPUS  
  
-  Es col.locarà, com a mínim, un interruptor diferencial de 30mA, per cada 5 circuits instal.lats 

En el cas de que el circuit C4, corresponent a l’alimentació a rentadora, rentavaixelles i termo elèctric, es desdobli en una línia independent 
per a cada aparell, s’accepta la instal.lació d’un únic diferencial encara que el nombre de circuits sigui més gran de 5. 

-  Els circuits C1 i C2 es poden desdoblar sense tenir que passar a electrificació elevada sempre i quan no es superin els màxims admissibles 
(30   per a C1 i 20 per a C2). 

 
 ELECTRIFICACIÓ BÀSICA TIPUS 
  
  

CIRCUITS Conductor(1) 
s ≥ (mm2) 

Ø tub 
(mm) 

nombre 
punts ≤ 

Long. 
≤ (m) 

C1 Il.luminació 2x1,5+1,5(2) 16 30 28,9 

C2 
Preses 
generals 2x2,5+2,5 20 20 30,1 

C3 Cuina i forn 2x6+6 25 2 46,3 

C4 
Rentavaixelles
rentadora i   
termo elèctric 

2x4+4 20 3 38,6 

C5 
Banys i  
cuina 2x2,5+2,5 20 6 30,1 

 
 
 

 

 
  

CIRCUITS Conductor(1) 
s ≥  (mm2) 

Ø tub 
(mm) 

nombre 
punts ≤ 

Long.    
≤ (m) 

C1 Il.luminació 2x1,5+1,5(2) 16 30 28,9 

C2 Preses 
generals 2x2,5+2,5 20 20 30,1 

C3 Cuina i forn 2x6+6 25 2 46,3 

C4 Rentadora 2x2,5+2,5 20 1 30,1 

C4 Rentavaixelles 2x2,5+2,5 20 1 30,1 

C4 Acumulador 
elèctric 2x2,5+2,5 20 1 30,1 

C5 Banys i  
cuina 2x2,5+2,5 20 6 30,1 

 
 

 
 
 

 

 
 ELECTRIFICACIÓ ELEVADA  
Exemple:  Habitatge amb calefacció elèctrica  i necessitat de desdoblament dels circuits C1 i C2 (il.luminació i preses generals d’endolls respectivament).  
  

CIRCUITS Conductor(1) 
 s ≥   (mm2) 

Ø tub 
(mm) 

nombre 
punts ≤ 

Long.    
≤ (m) 

C1 Il.luminació 2x1,5+1,5(2) 16 30 28,9 

C6 Il·luminació 2x1,5+1,5(2) 16 30 28,9 

 C8.9 
Calefacció /Aire 
condicionat 2x6+6 25 

potència 
màxima 
5.750W 

46,3 

 C8.9  
Calefacció /Aire 
condicionat 2x6+6 25 

potència 
màxima 
5.750W 

46,3 

C10 Assecadora 2x2,5+2,5 20 1 64,4 

      

C2 Preses 
generals 2x2,5+2,5 20 20 30,1 

C7 Preses 
generals 2x2,5+2,5 20 20 30,1 

C3 Cuina i forn 2x6+6 25 2 46,3 

C4 
Rentavaixelles
rentadora i   
termo elèctric 

2x4+4 20 3 38,6 

 
 
 
 

 C5 Banys i  
cuina 2x2,5+2,5 20 6 30,1 

 

ESQUEMA A 

(3) 
ICP 
Interruptor de  
Control de 
Potència 

IGA 
Interruptor 
General 
Automàtic 

ID 
Interruptor 
Diferencial 

ICP 
Interruptor de  
Control de 
Potència 

IGA 
Interruptor 
General 
Automàtic 

ID 
Interruptor 
Diferencial 

ESQUEMA B 

ICP 
Interruptor de 
Control de 
Potència 

IGA 
Interruptor 
General 
Automàtic 

ID 
Interruptor 
Diferencial

ID 
Interruptor 
Diferencial 

40A 
30mA 

40A 
30mA 

10A 

10A 

25A 

25A 

16A 

16A 

16A 

25A 

20A 

16A 

16A  
(3)

16A  

40A 



ANNEX:  PREVISIÓ D’ESPAIS PER AL PAS DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

  (5, 6, 9 i 10 se’n fa referència a l’apartat de l’esquema elèctric) ; (*)  Segons l’empresa subministradora la fondària del local de centralització ha de ser ≥ 1,50m              5/6 
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1 XARXA DE DISTRIBUCIÓ (BT-06 i BT-07) 
2 ESCOMESA (BT-11) 

 Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas 
(consultar amb l’empresa de serveis) 

3 CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ (CGP) (BT-13) 

 

 

Col.locació 
 
  
Característiques 
 
 
 
 
 

 
Cas particular  

En façana exterior dels edificis amb lliure i permanent 
accés. Si la façana no llinda amb la via pública es 
col.locarà en el límit entre la propietat pública i privada 
Escomesa soterrada:  
- nínxol en paret (mesures aproximades 60x30x150cm) 
- la part inferior de la porta estarà a un mínim de 30cm 
del terra 

Escomesa aèria: 
- en muntatge superficial 
- alçada des del terra entre 3 i 4 m 
Un únic usuari o dos usuaris alimentats des d’un mateix 
punt: CAIXA DE PROTECCIÓ I MESURA  
Característiques 
- No s’admet en muntatge superficial 
- Nínxol en paret (mesures ≈ 55x50x20 cm) 
- Alçada de lectura dels equips entre 0,70 i 1,80m 

4 LÍNIA GENERAL D’ALIMENTACIÓ (LGA) (BT-14) 

 7

8

10

4

11

 3

 2

 1

12

 

Pas 
 
Col.locació 
 
 
 
 
 

Traçat per zones d’ús comunitari, el més curt i recte 
possible 
Conductors:  
- en tubs encastats, soterrats o en muntatge superficial 
LGA instal.lada a l’interior de tub 
Diàmetre exterior del tub segons la secció del cable (Cu) 
fase (mm2) 10  16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 

D tub   (mm) 75 75  110  110 125  140 140  160  160 180  200

- a l’interior de canal protector, la tapa de la qual cal 
que s’obri amb un estri. Haurà de permetre l’ampliació 
de la secció dels conductors en un 100%.  

- a l’interior de conductes tancats d’obra de fàbrica. 
Haurà de permetre l’ampliació de la secció dels 
conductors en un 100%. 

7 EMPLAÇAMENT DELS COMPTADORS (BT-16) 

 

Col.locació  
 
 
 
Ubicació 

- De forma concentrada en armari o local 
- De forma individual →per a un únic usuari independent o 
dos usuaris alimentats des d’un mateix punt (Caixa de 
protecció i mesura)  

- Fins a 12 plantes, centralitzats a planta baixa, entresol o 
primer soterrani 

- Més de 12 plantes: concentració per plantes intermèdies. 
(Cada concentració comprendrà els comptadors de 6 o 
més plantes) 

- Es podran disposar concentracions per planta quan el nombre 
de comptadors a cada una de les concentracions sigui > 16  

 Característiques 
generals 

- Fàcil i lliure accés (des de portal o recinte de porteria) 
- Ús exclusiu, incompatible amb altres serveis.  
- No pot servir de pas a altres locals.  
- Ha de disposar de ventilació i il.luminació suficient 
- A l’exterior es col.locarà un extintor d’eficàcia mínima 21B 
- Alçada de col.locació dels comptadors:  

h ≥ 0,25m des del terra (part inferior)    
h ≤ 1,80m alçada de lectura del comptador més alt 

- Per a un nombre de comptadors  ≤ 16 → armari  
> 16 → local 

 Local    Característiques particulars  Armari (per a ≤ 16 comptadors)  Característiques particulars 
  

0.200.20

 

- Alçada mínima 2,30 m 
- La paret suport dels 
comptadors tindrà una 
resistència ≥ a la d’una paret 
de maó foradat de 15 cm 

- Disposarà de bonera quan 
la cota del terra sigui igual 
o inferior a la dels espais 
limítrofs 

 
 
 
 
 

 

  

 

 
 
- Encastat o adossat sobre un 

parament de la zona 
comunitària 

- No tindrà bastidors intermedis 
que dificultin la seva  
instal.lació o lectura 

- Comportament davant del foc: 
Paraflames PF ≥ 30 

8 DERIVACIÓ INDIVIDUAL (DI)  (BT-15) 

 

Pas 
Col.locació 

Per llocs d’ús comunitari o determinant servituds de pas. 
Conductors aïllats en: 
Tub: (encastat, enterrat o en  muntatge superficial) Dext ≥ 32mm 
Permetrà l’ampliació de la secció dels conductors en un 100%. 
Es disposarà d’un tub de reserva per a cada 10 DI i en locals 
sense partició un tub per cada 50m2 de superfície. 
Canal protector: Permetrà l’ampliació de la secció dels 
conductors en un 100%. 
Conductes tancats d’obra: Dimensions mínimes 

 AMPLADA (m) del conducte d’obra  
segons profunditat de col.locació (P) 

DERIVACIONS  ≤  12  13-24  25-36  36-48  
P=0,15 m una fila 0,65 1,25 1,85 2,45 
P=0,30 m dos files 0,50 0,65 0,95 1,35 
      

 Característiques  
dels conductes 
tancats d’obra 
verticals 
 

Seran d’ús exclusiu, RF-120, sense corbes ni canvis de 
direcció, tancats convenientment i precintables.  
Aniran encastats o adossats al forat de l’escala o zones 
d’ús comú. 
Cada tres plantes, com a mínim, es disposarà 
d’elements tallafocs i tapes de registre. 
Tapes de registre: 
- Ubicació:  part superior a ≥ 0,20m del sostre 
- Característiques   - RF ≥ 30 

- Ample > Ample de la canal  
- Alçada  ≥ 0,30m 

 

- Comportament al foc: local de risc especial baix segons CPI-96 
(tancaments RF-90, porta RF-60) i parets MO i terres M1 

- A més dels comptadors, el local podrà contenir: 
∗ Equip de comunicació i gestió de dades a instal.lar per Companyia 
∗ Quadre General de Comandament i Protecció dels serveis comuns 

Porta 0,70 x 2,00m 21B 

21B 

recomanable ≥ 1,50m 

 0,45  
recomanable 16A+T

E 

E

≥ 1,50m 

0,70 ≥ 
1,

10
 (*

) 

≥ 1,50m 

 Comentaris                         Veure document OCT “Centralització de comptadors d’electricitat” 



ANNEX:  PREVISIÓ D’ESPAIS PER AL PAS DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

(1) Els cordons aïllants d’interruptors de tirador estan permesos en els volums 1 i 2, sempre que compleixin els requisits de la norma UNE-EN 60.669-1 
(2) La instal.lació de calefacció per terra poden instal.lar-se sota qualsevol volum sempre que estigui coberta per una malla posada a terra o per una coberta 

metàl.lica connectada a una connexió equipotencial local suplementària segons apartat 2.2 de la ITC BT-27                                                                          6/6 
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11 CAIXA PER A L’INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTÈNCIA (BT-17) 

 
Col.locació: Immediatament abans dels altres dispositius generals de comandament i protecció, en compartiment independent i 

precintable. Aquesta caixa es podrà col.locar en el mateix Quadre de l’habitatge 

12 DISPOSITIUS GENERALS DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ (BT-17) 

 
Col.locació: En habitatge, al costat de la porta d’entrada. Alçada  entre 1,40m i 2,00m  

En locals comercials, el més a prop possible d’una porta d’accés d’aquests. Alçada de col.locació ≥ 1,00m 
En locals d’ús comunitari o pública concurrència → no accessibles al públic. 

13 INSTAL.LACIÓ INTERIOR DE L’HABITATGE : VOLUMS DE PROTECCIÓ EN LOCALS DE BANYS I DUTXES (BT-27) 
   

Als locals que contenen banys o dutxes es 
contemplen quatre volums amb diferent grau de 
protecció. 
El grau de protecció es classifica en funció de l’alçada 
del volum. 
Els cel-rasos i mampares  no es consideren barreres a 
efectes de separació entre volums. 
VOLUM 0 
Compren el volum de l’interior de la banyera o dutxa. 

VOLUM 1 
  Limitat per 

 
- El pla horitzontal superior al volum 0 i el 

pla horitzontal situat a 2,25m per sobre 
del terra i el pla vertical al voltant de la 
banyera o dutxa. 

El volum 1 també comprèn qualsevol espai per sota 
de la banyera o dutxa que sigui accessible sense l’ús 
d’un estri. 

VOLUM 2 
  Limitat per 

 

- El pla vertical exterior al volum 1 i el pla 
vertical paral.lel situat a una distància 
de 0,60m 

- El terra i el pla horitzontal situat a 2,25m 
per damunt del terra 

Quan l’alçada del sostre excedeixi de 2,25m per 
damunt del terra, l’espai comprés entre el volum 1 i el 
sostre o fins a una alçada de 3m per sobre del terra es 
considerarà volum 2. 

VOLUM 3 
Limitat per 

 
- El pla vertical exterior al volum 2 i el pla 

vertical paral.lel situat a una distància de 
2,40m d’aquest 

- El terra i el pla horitzontal situat a 2,25m 
per sobre del terra 

 

 
 

R 0.60

R 0.60

R 0.60

R 0.60

 

Quan l’alçada del sostre excedeixi de 2,25m per sobre 
del terra, l’espai comprés entre el volum 2 i el sostre o 
fins a una alçada de 3m per sobre del terra es 
considerarà volum 3. 
El volum 3 també comprèn qualsevol espai per sota 
de la banyera o dutxa que sigui accessible mitjançant 
l’ús d’un estri, sempre que, el tancament del volum 
garanteixi una protecció com a mínim IP-X4. 
(Aquesta classificació no és aplicable a l’espai situat 
per sota de les banyeres d’hidromassatge i cabines) 

   

 UBICACIÓ DELS MECANISMES I APARELLS EN ELS DIFERENTS VOLUMS DE PROTECCIÓ EN ELS LOCALS DE BANYS I DUTXES (BT-27) 

 VOLUM 0 Mecanismes (1) 
Altres aparells fixos (2) 

No permesa 
Aparells adequats a les condicions d’aquest volum i que només poden ser instal.lats en ell. 

 

VOLUM 1 Mecanismes (1) 
 
Altres aparells fixos (2)  

No permesa, excepte interruptors de circuits de molt baixa tensió, MBTS, alimentats a una tensió nominal de 
12V de valor eficaç en alterna o de 30V en continua, estant la font d’alimentació instal.lada fora dels volums 0, 1 i 2. 
Aparells alimentats a MBTS   (12V ca o 30V cc) 
Escalfadors d’aigua, bombes de dutxa i equip elèctric per a banyeres d’hidromassatge que compleixin amb la seva norma 
aplicable, si la seva alimentació està protegida addicionalment amb un dispositiu de protecció de corrent diferencial de valor 
 ≤ 30 mA, segons la norma UNE 20.460-4-41 

 

VOLUM 2 Mecanismes (1) 
 
 
 
Altres aparells fixos (2) 

No permesa, excepte interruptors o bases de circuits MBTS la font d’alimentació dels quals estigui instal.lada 
fora dels volums 0,1 i 2. 
Es permet també la instal.lació de blocs d’alimentació d’afaitadores que compleixen amb UNE-EN 60.742 o 
UNE-EN 61558-2-5 
Tots els permesos per al volum 1 
Lluminàries, ventiladors, calefactors, i unitats mòbils per a banyeres d’hidromassatge que compleixin amb la 
seva norma aplicable, si la seva alimentació està protegida addicionalment amb un dispositiu de protecció de 
corrent diferencial de valor no superior als 30 mA segons norma UNE 20460-4-41 

 VOLUM 3 Mecanismes (1) 
 
 
Altres aparells fixos (2) 

Es permeten les bases només si estan protegides o bé per un transformador d’aïllament, o per MBTS o per un 
interruptor automàtic de l’alimentació amb un dispositiu de protecció per corrent diferencial de valor no 
superior a 30 mA, tots ells segons els requisits de la norma UNE 20.460-4-41 
Es permeten els aparells només si estan protegits per un transformador d’aïllament; o per MBTS; o per un 
dispositiu de protecció de corrent diferencial de valor no superior als 30 mA, tots ells segons els requisits 
de  la norma UNE 20.460-4-41 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPLIMENT DEL DECRET 172/1999 I REAL DECRET 401/2003 
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DADES DE L’EDIFICI: 
Situació: 
Municipi : 
Promotor: 
Tipus d’edifici (ús principal): 
Nombre d’habitatges: Nombre d’oficines: Nombre de locals: 

 
 
 
 
 
El projecte de l’edifici ha de garantir la previsió d’espais per a la implantació de les infrastructures de 
telecomunicacions segons el R.D. Llei 1/98 “Infraestructuras comunes en los edificios par el acceso a los servicios 
de telecomunicación” (BOE 28/02/1998). 

Els edificis han de disposar obligatòriament dels serveis de Telefonia bàsica (TB) i Televisió terrestre i radiodifusió 
sonora (RTV).  
Pel que fa a la Televisió i radiodifusió sonora per satèl·lit (RTVSAT), la instal·lació ha de permetre la distribució dels 
senyals procedents de dos operadors, encara que no és obligatori la col·locació de les antenes parabòliques. 
En quan als servei de Telecomunicacions per cable (TLCA) només cal preveure la canalització, fins als punts de 
presa de l’usuari, que possibiliti en un moment donat la col·locació del cablejat necessari que serà a càrrec dels 
operadors.  

Per fer les previsions d’espais es disposa del  R.D. 401/2003 d’àmbit estatal i del D. 172/1999 d’àmbit autonòmic i 
vàlid només per  a un nombre màxim de 25 unitats privatives. 

L’evolució de les tecnologies i l’augment d’exigències dels usuaris determinen que la previsió d’espais feta d’acord 
amb els mínims de la normativa autonòmica resulti en alguns casos insuficient. 
En aquest sentit, és recomanable que les dimensions dels espais siguin més generoses i s’adeqüin al nou RD 
401/2003, encara que en cap cas és obligatori. 
 
 
 
 
Justificació segons: 
 
 

NORMATIVA D’ÀMBIT AUTONÒMIC:  

D. 172/1999     “Canalitzacions i infrastructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i altres 
serveis per cable a l’edifici”  (DOGC 7/07/1999)  

 
 
 

NORMATIVA D’ÀMBIT ESTATAL 

R.D. 401/2003  “Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a les servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad 
de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones” (BOE 14/05/2003) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data: L’arquitecte/a: 
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 D.172/99 àmbit català (Fins a 25 unitats privatives)    R.D. 401/2003 àmbit estatal 
   

1. ARQUETA D’ENTRADA 
     Permet obtenir la unió entre les xarxes d’alimentació dels serveis de telecomunicació dels diferents 

operadors i la infrastructura comú de telecomunicacions de l’immoble 
     Ubicació Arqueta única a l’exterior de l’immoble.  
     Construcció  A càrrec de la propietat de l’immoble  
     Dimensions Segons el nombre de punts d’accés a l’usuari (PAU) 
      Nombre de PAU   longitud   x  amplada x profunditat (mm) 
      Fins a  20        400     x     400     x     600  
      de 21 a 100        600     x     600     x     800  
      més de 100        800     x     700     x     820  
     Observacions En casos excepcionals, per manca d’espai a la vorera o prohibició de l’organisme 

competent, s’habilitarà un PUNT GENERAL D’ENTRADA: 
- Registre d’accés de 400 x 600 x 300 mm, o  
- Passamurs que admeti el pas de tota  la canalització externa i que la part interna 

coincideixi amb el registre d’enllaç 
 
2. CANALITZACIÓ EXTERNA 
El seu disseny, dimensió manteniment van a càrrec de cada 
operador i ha d’arribar fins al punt d’entrada de l’edifici 

 Part de la instal·lació que va des de l’arqueta d’entrada fins al punt d’entrada general de l’immoble, a 
on pel costat interior s’ubica un registre d’enllaç 

    Construcció A càrrec de la propietat de l’immoble 
    Dimensionat Segons el nombre de punts d’accés a l’usuari  (PAU) 
     núm. de PAU núm. tubs i ∅ TB+RDSI TLCA Reserva 
     fins a 4 3   ∅  63mm 1 1 1 
     de 5 a 20 4   ∅  63mm 1 1 2 
     de 21 a 40 5   ∅  63mm 2 1 2 
     més de 40 6   ∅  63mm 3 1 2 
 
3. PUNT D’ENTRADA GENERAL 
Lloc per on els operadors accedeixen a cada edifici o espais 
comuns o privats que hi estan vinculats. 
Dimensionat:    En funció del nombre d’unitats privatives (UP) 

 

≤ 4 UP 2 tubs Ø 40 mm   Entrada inferior 
(soterrat) > 4 UP 2 tubs Ø 60 mm   

≤ 4 UP 2 tubs Ø 40 mm   Entrada superior   
(a coberta) > 4 UP 2 tubs Ø 60 mm   

Element passamurs que permet l’entrada a l’immoble de la canalització externa.  
 
Per l’interior de l’immoble acabarà en un registre d’enllaç de les següents dimensions: 

               alçada   x amplada  x  profunditat  (mm) 
- armari        450     x      450       x      120  
- arqueta      400     x      400       x      400 

 
4. CANALITZACIÓ D’ENLLAÇ 

 ENTRADA INFERIOR: Des del punt d’entrada general fins al registre principal ubicat en el RITI  
Característiques: Canalització amb tubs o canals encastats, superficials o soterrades 

 Nombre de tubs: el mateix que els de la canalització externa  
Dimensionat:  Segons el nombre de parells telefònics (Veure Annex: Comentaris) 

  núm. parells  núm. tubs i  ∅ TB+RDSI TLCA Reserva  
  fins a 250 3   ∅  40mm  1 1 1  
  entre 250 i 525 3   ∅  50mm (1) 1 1 1  
  entre 525 i 800 3   ∅  63mm (1) 1 1 1  

Formada per les canalitzacions i els elements de registre que 
calguin des del punt d’entrada general fins el recinte 
d’instal·lacions de telecomunicacions 
Característiques: Canalització amb tub o canal encastat o 

superficial 

TUBS   Nombre de tubs:  2 tubs Ø 60 mm 

Registres d’enllaç:   poden ser 
- armaris    200 x 400 x 120 (alçada x amplada x fondària, mm) 
- arquetes  200 x 200 x 200 
Col·locació: 
- cada 30 m  en canalització encastada o superficial 
- cada 50 m  en canalització  soterrades 
- en les interseccions de dos trams rectes no alineats 

 

TUBS        

Registres d’enllaç:  poden ser   
- armaris   450 x 450 x 120 (alçada  x amplada  x  profunditat, mm)   
- arquetes 400 x 400 x 400 
Col·locació:     - cada 30 m  en canalització encastada 

   - cada 50 m  en canalització superficial o soterrada 
   - en el punt d’intersecció de dos trams rectes no alineats 
   - dins dels 60 cm abans de la intersecció, en un sol tram dels dos que es 

trobin. En aquest cas la corba  tindrà un radi ≥ de 350 mm. 
Observacions: 
quan part de la canalització d’enllaç sigui soterrada, serà perllongació de la canalització 
externa, eliminant-se el registre d’enllaç associat al punt d’entrada. 
(1) Pels tubs destinats a TLCA el  ∅ pot ser 40mm 

 
 
 

CANALS Secció de 70 cm2  

 

CANALS 
 

 
 
 

Disposició de 4 espais independents (en una o varies canals) repartits de la següent forma : 
- 2 espais per a TB+RDSI  
- 2 espais per a TLCA  

Dimensions:  La secció útil de cada espai es determinarà segons el nombre de parells, tipus 
de cable i la secció d’aquests. 

Accessoris:   En els punts de trobada en trams no alineats es col·locaran accessoris de 
canvi  de direcció amb un radi ≥ de 350 mm. 

Observacions:  Les canals portaran únicament xarxes de telecomunicacions. 
Es poden emprar safates o canals quan discorre pel sostre de planta 
soterrani. 

   ENTRADA SUPERIOR: Des dels sistemes de captació fins al RITS  
Característiques: Canalització amb tubs o canals encastats o superficials 

   TUBS  
 

4 tubs Ø 40mm 
Registres d’enllaç    
Dimensions ≥ 360 x 360 x 120  (alçada  x amplada  x  profunditat,  mm)   
Col·locació:     - cada 30 m  en canalització encastada 

   - cada 50 m  en canalització superficial o soterrada 
   - en el punt d’intersecció de dos trams rectes no alineats 

   CANALS Dimensions: secció de 6.000 mm2 amb 4 compartiments 
Accessoris:  En els punts de trobada en trams no alineats es col·locaran accessoris de 

canvi de direcció amb un radi ≥ de 350 mm. 
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5. RECINTES D’INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 
Recinte inferior  Recinte inferior on s’instal·len els equips de TB +RDSI, TLCA i SAFI 
Ubicació Part inferior de l’edifici per rebre les 

instal·lacions que vinguin soterrades 
 Ubicació  Sobre la rasant.  

En cas d’estar a nivell inferior, cal bonera amb desguàs  
   Dimensionat (mm) Segons el nombre de punts d’accés a l’usuari  (PAU)  

Segons unitats privatives (UP)  nombre de PAU alçada amplada fondària  Dimensionat 
                     (alç. x ampl. x fond; mm)  

 
 fins a 20 2000 1000 500  

 ≤ 12 UP        700 x 600  x  350    De 21 a 30  2000 1500 500  
 12 <UP≤25  1200 x 800 x  350    De 31 a 45 2000 2000 500  

RITI 

 > 25             Projecte específic   

RITI 

 Més de 45 2300 2000 2000  

Recinte superior  Recinte superior on s’instal·len els equips de RTV i SAFI 
Ubicació Part superior de l’edifici  Ubicació  Preferentment en la coberta o terrat. 

Mai per sota de l’última planta de l’immoble. 
   Dimensionat (mm) Segons el nombre de punts d’accés a l’usuari  (PAU)  

Segons unitats privatives (UP)  nombre de PAU alçada amplada fondària  Dimensionat 
                     (alç. x ampl. x fond; mm)  

 
fins a 20 2000 1000 500  

 ≤ 12 UP         700 x 600  x  350    De 21 a 30  2000 1500 500  
 12<UP≤ 25  1200 x 800 x  350    De 31 a 45 2000 2000 500  

RITS 

 > 25             Projecte específic   

RITS 

 Més de 45 2300 2000 2000  

RECINTE 
ÚNIC 

En habitatges unifamiliars amb elements comuns 
s’admet un recinte únic que hauria de tenir les 
dimensions equivalents al RITI i RITS 

 Recinte únic que acumula la funcionalitat del RITI i el RITS. 
Per a:       - conjunts unifamiliars i  

- edificis amb un màxim de 10 PAU i de fins a tres alçades i planta baixa. 
 Ubicació  Sobre la rasant.  

En cas d’estar a nivell inferior, cal bonera amb desguàs 
 Dimensionat (mm) Segons el nombre de punts d’accés a l’usuari  (PAU)     
 nombre de PAU alçada amplada fondària  
 

 
 fins a 10 2000 1000 500  

 

 

RITU 

 Més de 10 2300 2000 2000  
    RITM Recinte modular  no propagadors de la flama. 

Per a edificis de menys de 45 PAU i conjunts unifamiliars de fins a 10 PAU, els RITI, RITS i 
RITU es podran realitzar per armaris de tipus modular. 

CARACTERÍSTIQUES 
- Recinte de tipus modular 
- Ubicació en zones comunitàries o dins de recintes específics 
per a serveis 

- Porta d’obertura cap a l’exterior 
- Davant dels recintes hi haurà en espai lliure amb una fondària 
≥ 1m 

- Ventilació segons la  que el servei requereixi 
- Línia elèctrica de 2 x 2,5 mm2 +T 
 

 CARACTERÍSTIQUES 
- Paviment rígid que dissipi càrregues electrostàtiques 
- Parets i sostres amb capacitat portant suficient 
- Separació  ≥ 2 m respecte de centre de transformació,  maquinària d’ascensors  i maquinària d’aire 

condicionat, o el recinte estarà dotat de protecció contra camp electromagnètic. 
- Ventilació natural o forçada que garanteixi 2 renovacions/hora del volum del local. 
- Nivell d’enllumenat ≥ 300 lux. 
- Instal·lació elèctrica:  

- S’habilitarà una canalització elèctrica directa des del quadre de serveis generals de l’immoble fins 
a cada recinte de 2x6+T mm2.  

- El quadre de protecció  situat a cada recinte tindrà un interruptor magnetotèrmic general de 25 A. 
- Previsió d’espai com a mínim, per a dos comptadors per a futurs operadors, en la centralització de 

comptadors elèctrics de  l’edifici amb col·locació de tubs per a portar alimentació elèctrica als 
recintes de comptadors.  

- Posta a terra : anell tancat de coure amb una barra col·lectora intercalada fàcilment accessible. 
Estarà connectat al sistema general de terra de l’edifici que garantirà una resistència elèctrica no 
superior a 10 Ω 

6. CANALITZACIÓ PRINCIPAL 
Canalització que connecta els dos recintes d’instal·lacions  de 
telecomunicació. 

 Canalització que connecta el RITI i el RITS entre sí i aquests amb els registres secundaris. 

Ubicació Cal que passin per elements comunitaris de 
l’edifici. 
 

 Ubicació En edificis d’habitatge: Passarà pròxima al forat d’ascensor o escala. 
En conjunts d’habitatges unifamiliars: Passarà sempre que sigui raonable, per 
zona comú, i en qualsevol cas, accessible 

Característiques Està formada per tubs o canals que poden 
anar encastats o superficials. 
En el cas de tubs s’ha de projectar en trams 
rectilinis i disposar de registres de pas en els 
canvis de direcció.  

 Característiques Pot estar formada per galeries, tubs o canals. 
En edificis d’habitatge: Ha de ser rectilínia, fonamentalment vertical.  
Cada vertical pot servir, com a màxim a 8 usuaris, PAU, per planta. 
En conjunts d’habitatges unifamiliars: Ha de ser el més rectilínia possible. 

   Casos singulars - Canalització principal composta de vàries verticals:  
 parteixen  totes elles des del registre principal únic. 

- ICT comú a vàries escales:  
la canalització  principal d’escales on no s’ubiqui el RITS finalitzaran en el 
registre secundari de planta. 

Dimensionat En funció de les unitats privatives (UP)  Dimensionat En funció del nombre de punts d’accés a l’usuari  (PAU) 
 Tubs UP núm. tubs Ø   (mm)   Tubs:       

  ≤ 12 2 40     núm. PAU núm. tubs i  ∅ RTV TB + RDSI TLCA + SAFI reserva  

  12<UP≤25 2 60    Fins a 12 5 Ø   50 mm  1 1 2 1  

  > 25 UP Projecte específic    de 13 a 20 6 Ø   50 mm 1 1 2 2  

      De 21 a 30 7 Ø   50 mm 1 1 3 2  

     Més de 30 10 Ø   50 mm 1 2 1c / 10 PAU, 
mínim 4 

1c / 15 PAU 
  mínim 3 

 

 Canals ≤ 12 UP 
12<UP≤25 
> 25 UP 

secció ≥ 26 cm2  
secció ≥ 60 cm2  
Projecte específic a 
incloure en el projecte 
d’edificació 

  Canals o Galeries  Segons nombre de PAU, tipus i secció dels cables 
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7. REGISTRES SECUNDARIS 
REGISTRE DE PLANTA 
Connecta la canalització principal amb la secundària 

 
Connecta la canalització principal amb la secundària 

Ubicació Es col·locaran en cada punt de distribució de la 
canalització principal cap a la secundària. 
 

 

Ubicació En zona comunitària i de fàcil accés. Es col·locaran en: 
- Punts de trobada entre la canalització principal i una secundària 
- Punts de segregació cap als habitatges unifamiliars 
- Canvi de direcció o bifurcació de la canalització principal. 
- Cada 30 m de canalització principal 
- Canvis de tipus de conducció. 

Dimensionat En funció de les  unitats privatives (UP)  Dimensionat Armaris 
UP alçada  x amplada x fondària  (mm)     
de 1a 3    200    x     200     x    120   

 núm. PAU de 
l’edifici 

núm. PAU 
per planta núm. plantes alçada x amplada  x fondària  

(mm)  

 de 4 a 6    200    x     400     x    120              fins a 3 - 
 UP > 6  Projecte específic   fins a 20 fins a 4  fins a 5 450 x 450 x 150  

        fins a 20   o més de 3  o més de 5 
        de 21 a 30 - - 500 x 700 x 150  

     més de 30 - - 550 x 1000 x 150  
     Arquetes   
     Canalitzacions soterrades 400 x 400 x 400  
    Observacions El registre secundari de l’última planta de l’edifici es pot col·locar en l’espai del RITS quan 

aquest estigui situat en aquesta planta. 
 

8. CANALITZACIONS SECUNDÀRIES 
Connecta els registres de planta amb els registres d’accés a 
l’usuari. 

 Connecta els registres secundaris amb els registres d’acabament de xarxa on s’allotgen els PAU (punt 
d’accés a l’usuari). 

Ubicació S’han de projectar en trams rectilinis 
En els canvis de direcció cal disposar de 
registres de pas 

 Ubicació Pot estar formada per tubs o canals. 
 

Dimensionat En funció de les unitats privatives (UP)  Dimensionat En funció del nombre de PAU per planta  

Tubs de 1a 3 UP 2 tubs Ø 20 mm 
  Tubs Tram Habitatges 

/ planta 
núm. tubs i  ∅ RTV TB + 

RDSI 
TLCA + 
SAFI 

reserva  

 de 4 a 6 UP 2 tubs Ø 30 mm    comunitari ≤ 5 3 Ø   25 mm 1 1 1 -  
 UP > 6 Projecte específic    

 > 5 
4 Ø   25, 32 o 40mm 
(Ø segons nombre 
d’escomeses de cada servei) 

1 1 1 1  

      accés a cada habitatge 3 Ø   25 mm 1 1 1 -  
             

Canals de 1a 3 UP secció ≥ 8 cm2 
  Canals o 

galeries 
Tram Habitatges 

/ planta 
Espais / canals      

de 4 a 6 UP secció ≥ 16 cm2  comunitari ≤ 5 3 espais independents  

UP > 6 Projecte específic   > 5 4 espais independents  
 

   

  

accés a cada habitatge 3 espais independents  
     Dimensions: 

La secció útil de cada espai es determinarà segons el nombre de parells, tipus de 
cable i la secció d’aquests. 

 

9. REGISTRES DE PAS 
Ubicació Han de ser accessibles i poden anar vistos o 

encastats 
 

Col·locació En instal·lacions en tubs: 

 Ubicació - En zona comunitària.  
- Derivació del tram comunitari al tram l’accés als habitatges 
- Cada 15 m  
- Canvis de direcció de radi inferior a 120 mm en habitatges o 250       mm en 
oficines. 

 - cada 15 m 
- a cada canvi de direcció o bifurcació de les 

canalitzacions 

 Tipus de registres Tipus A:  trams comunitaris 
Tipus B:   tram d’accés a l’habitatge 

 En instal·lacions en canaletes:  Dimensionat  
 no hi ha especificacions   Tipus de 

registres 
núm. 

d’entrades 
Ø màxim 
del tub 

alçada x amplada        
x fondària   (mm)  

    A 6 40    360   x   360   x   120  
     B 3 25    100   x   100   x   40  
    Observacions Màxim de dues corbes de 90º entre dos registres de pas. 

 

10. REGISTRES D’ACABAMENT DE XARXA 
REGISTRES D’ACCÉS A L’USUARI 
És el registre que conté els elements de connexió entre la 
connexió interior de l’edifici i la canalització interior d’usuari 
  

 Ubicació - En l’interior de l’habitatge, local u oficina.  
  En els registres s’hi allotgen els punts d’accés a l’usuari (PAU). 
- Podran ser subministrats pels operadors dels serveis. 
- Situats  entre 200 i 2300 mm del terra. 

Ubicació - A l’interior de cada unitat privativa 
- Podran ser vistos o encastats 

 Tipus de registres Independent per a cada servei 
Integrats per a 2 o 3 serveis. 

Dimensionat alçada x amplada x fondària  (mm)  Dimensionat Registres segons serveis alçada x amplada x fondària (mm)  
    200    x    200     x    120   TB+RDSI   100    x    170     x     40  
     RTV   200    x    300     x     60  
     TLCA i SAFI   200    x    300     x     40  
     Integrat per a 2 serveis   300    x    400     x     60  
     Integrat per a 3 serveis   300    x    500     x     60  
    Observacions - Podran ser subministrats pels operadors dels serveis. 

- Disposaran de presa de corrent 
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11. CANALITZACIÓ INTERIOR D’USUARI 
Canalització que surt del registre d’accés d’usuari i arriba a 
cada un dels punts de presa d’usuari. 
Característiques     Pot ser llisa o corrugada 

 Connecta els registres de terminació de xarxa i els registres de presa  
Característiques        Pot estar formada per tubs o canals  
                                     S’hi intercalen els registres de pas 

Dimensionat   Dimensionat  
Tubs Les dimensions interiors mínimes seran de  

Ø ≥ 18 mm 

 Tubs 3 tubs de Ø 20 mm.  
Registres de pas:  Tipus B per a canalitzacions de TB+RDSI 

 Tipus C: per a canalitzacions de TLCA i SAFI, i RTV 
     Tipus de registres núm. d’entrades alçada x amplada x fondària (mm)  
     B 3     100   x    100    x    40  
     C 3     100   x    160    x    40  
    Canals  3 espais independents, com a mínim  
    Observacions -   Utilitzarà configuració en estrella. 

-   En altres estances, excepte banys i trasters, en les que no s’instal·lin serveis 
bàsics de telecomunicacions, es disposarà d’una canalització adequada per 
a l’accés a la connexió d’almenys un dels esmentats serveis. 

 

12. REGISTRES DE PRESA 
PUNT DE PRESA DE L’USUARI 
Punt que permet la connexió dels equips d’usuari amb les 
xarxes dels serveis de telecomunicacions 

 Ubicació Encastats a la paret.  
 

Nombre de punts 2 punts per a TB 
2 punts per a RTV i RTVSAT 

 Nombre de registres - Habitatges:  
1 registre per a cada servei (TB+RDSI, RTV, TLCA i SAFI) cada 2 
estances o fracció, exclosos banys i trasters, amb un mínim de 2 per a 
cada servei. 

- Locals comercials i Oficines en edificis d’habitatges 
1 registre per a cada servei (TB+RDSI, RTV, TLCA i SAFI) per a cada 
local o oficina, com a mínim. 

- Edificis destinats principalment a Oficines 
1 registre per a cada servei (TB+RDSI, RTV, TLCA i SAFI) per a cada 
100 m2 o fracció 

   Dimensionat 64 x 64 x 42 (alçada x amplada x fondària,  mm) 
Observacions Es col·locarà una presa de corrent elèctric 

a una distància màxima de 0,60m de cada 
punt de presa de radio difusió i televisió 

 Observacions - Es deixarà un registre de presa, com a mínim en aquelles estances, exclosos banys i 
trasters, en les que no s’instal·lin preses. 

- Hi haurà una presa de corrent a 500 mm com a màxim del registre de presa. 
- Les preses de RTV, TLCA i SAFI  de cada estança es posaran juntes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 D. 117/2000 àmbit català    R.D. 401/2003 àmbit estatal 
   

EQUIPS DE CAPTACIÓ, ADAPTACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE SENYAL DE RTV I RTVSAT  
Ubicació A la part superior de l’immoble. 

Es reservarà suficient espai, lliure d’obstacles per a la 
instal·lació d’elements de captació de senyals de RTV i 
RTVSAT 

 Ubicació A la part superior de l’immoble 
Es reservarà un espai físic lliure d’obstacles, accessible des de 
l’interior de l’edifici, per a la instal·lació d’elements de captació 
de senyals de radiodifusió sonora i televisió per satèl·lit.   

Equips de 
captació i 
adaptació de TV 

- Obligatoris per a senyals de RTV 
- Obligatori l’element que realitzi la mescla per permetre 
la incorporació a la xarxa de distribució primària de 
senyals de RTVSAT 

 

 Equips de captació 
i adaptació 

- Elements necessaris per a la captació i adaptació de les senyals 
de radiodifusió sonora i televisió terrenal 

- Obligatori l’element que realitzi la mescla per permetre la 
incorporació a la xarxa de distribució primària de senyals de 
RTVSAT 

 Pals d’antenes 
- Materials resistents a la corrosió 
- Distàncies de separació: 

- a línies elèctriques ≥  1,5 longitud del pal 
- a l’obstacle més proper ≥ 5m 

- Alçada màxima  ≤ 6m 
(per alçades superiors s’utilitzaran torretes) 

- Suportaran una velocitat de vent, segons l’alçada 
d’ubicació del sistema respecte el terra: 

- < 20m: 130 km/h 
- > 20m: 150 km/h 

- Es fixaran a elements resistents i accessibles i, si és 
possible allunyats de xemeneies o altres obstacles 

- Impediran l’entrada d’aigua o garantiran la seva 
evacuació 

  Pals d’antenes 
- Materials resistents a la corrosió 
- Distàncies de separació: 

- a línies elèctriques ≥  1,5 longitud del pal 
- a l’obstacle o pal més proper ≥ 5m 

- Alçada màxima  ≤ 6m 
(per alçades superiors s’utilitzaran torretes) 

- Suportaran una velocitat de vent, segons l’alçada d’ubicació del 
sistema respecte el terra: 

- < 20m: 130 km/h 
- > 20m: 150 km/h 

- Es fixaran a elements resistents i accessibles i allunyats de 
xemeneies i altres obstacles 

- Impediran o dificultaran l’entrada d’aigua  o, com a mínim, 
garantiran la seva evacuació 

POSTA A TERRA Antena Terrestre 
- El  pal d’antena es connecta a la presa de terra de 
l’edifici a través del camí més curt possible 

- Cable: Ø 6mm (35 mm2) 
Antena servei per satèl·lit 
- Totes les parts accessibles que hagin de ser 
manipulades o aquelles en les quals el cos humà 
pugui establir contacte hauran d’estar a potencial de 
terra o adequadament aïllades. 

- Permetrà la connexió d’una secció de coure de Ø ≥ 
8mm  (50 mm2) amb el sistema general de l’edifici. 

 POSTA A TERRA Antena Terrestre 
- El  pal d’antena es connecta a la presa de terra de l’edifici a 
través del camí més curt possible 

- Cable: secció ≥ 25 mm2 
Antena servei per satèl·lit 
- Totes les parts accessibles que hagin de ser manipulades o 
aquelles en les quals el cos humà pugui establir contacte hauran 
d’estar a potencial de terra o adequadament aïllades. 

- L’equipament de captació permetrà la connexió d’un conductor 
de coure de secció  ≥  25 mm2  amb el sistema de protecció general  de 
l’edifici. 

 



PREVISIÓ D’ESPAIS PER A LES INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 

6 / 6 

IC
T

Pr
ev

is
ió

d’
es

pa
is

pe
ra

le
s

in
st

al
·la

ci
on

s
de

te
le

co
m

un
ic

ac
io

ns
al

s
ed

ifi
ci

s 
   

  O
fic

in
a 

C
on

su
lto

ra
 T

èc
ni

ca
. C

ol
·le

gi
 d

’A
rq

ui
te

ct
es

 d
e 

C
at

al
un

ya
   

   
m

ar
ç 

de
 2

00
4 

 
 

ANNEX: COMENTARIS 
 
 

NOMENCLATURA 
 

ICT Infrastructures comuns de Telecomunicacions 
PAU Punt d’accés a l’usuari  (PAU = UP) 
UP Unitat Privativa              (UP = PAU) 
RITI Recinte de Instal·lacions de Telecomunicacions inferior 
RITS Recinte de Instal.lacions de Telecomunicacions superior 
RITU Recinte de Instal.lacions de Telecomunicacions únic 
RITM Recinte de Instal.lacions de Telecomunicacions modular 
  
  
  
SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 
 

TB Telefonia Bàsica (obligatori) 
XDSI Xarxa Digital de Serveis Integrats 
  
RTV Radio Televisió Terrenal (obligatori) 
RTVSAT Radio Televisió per Satèl·lit  
  
TLCA Telecomunicacions per Cable    Banda Ampla  (Internet, Televisió, Vídeo sota comanda, etc.) 
SAFI Servei d’Accés Fix  Inal.làmbric  Banda Ampla 
LMDS Serveis de Telecomunicacions   Banda Ampla  via Radio 
  
  
  
PREVISIÓ DE DEMANDA DE PARELLS TELEFÒNICS (R.D. 401/2003 Annex II, punt 3) 
 

El dimensionat de les xarxes està en funció del nombre màxim de parells i cables que es prevegin que es necessitaran 
a llarg plaç. 
El nombre total de parells serà el resultat d’incrementar 1,4 vegades la demanda prevista   

Demanda prevista: 
Habitatge: 2 línies per habitatge 
Local comercial o oficines en edifici d’habitatges - 1 línia / 5 llocs treball amb un mínim 3 línies, si es poden 

estimar els llocs de treball.   
 - 1 línia / 33m2 amb un mínim 3 línies, si només es coneix la 

superfície de l’oficina: útils  
(a més cal preveure 1línia per cada despatx tancat, sala 
reunions...)  

Edificis destinats principalment a Locals 
Comercials o Oficines 

- 3 línies/100 m2 o fracció  
  (quan no estigui definida la distribució i l’ocupació ) 

 



 
ESQUEMES GENERALS D’INFRASTRUCTURES COMUNS DE TELECOMUNICACIONS 
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E D I F I C I S  I N D E P E N D E N T S  AM B  D I F E R E N T S  C AN AL I T Z AC I O N S  P R I N C I P AL S  
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1 Arqueta d’entrada  6 Canalització principal 
2 Canalització exterior  7 Registres secundaris 
3 Punt d’entrada general   8 Canalització secundària 
4 Canalització d’enllaç  9 Registre de pas 
 4ri Registre d’enllaç inferior  10 Registres d’acabament de xarxa 
 4rs Registre d’enllaç superior  11 Canalització interior de l’usuari 
5 Recinte d’instal·lacions de telecomunicacions   11r Registre de pas de l’usuari 
 RITI Recinte inferior  
 RITS Recinte superior  

12 Registre de presa 

 RITU Recinte únic    
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D I S T R I B U C I Ó  A L ’ I N T E R I O R  D E  L ’ H AB I T AT G E  

Nombre mínim de preses: 
- 1 registre de presa per a cada servei (TB+RDSI, RTV, TLCA i SAFI) cada 2 estances o fracció, exclosos banys i trasters, 

amb un mínim de 2 per a cada servei. 
-  1 registre de presa de reserva, no específicament assignat a un servei en concret, en aquelles estances on no s’instal·lin 

preses. 

 
 
 

EXEMPLE: 
 
Habitatge amb 6 estances: 
4 dormitoris, sala i cuina. 

Nombre i tipus de preses: 
6 estances / 2 = 3 (>2) 
 
3 preses de TB + XDSI 
3 preses de RTV 
3 preses de TLCA i SAFI 
 
2 preses de reserva. 

 

 
 

 
 

LLEGENDA ESQUEMA INSTAL·LACIÓ 

 
Punt d’Accés a l’Usuari: PAU 

 
Registre de presa de Telefonia Bàsica i 
Xarxa De Serveis Integrats: TB, XDSI 

 
Registre de presa de Televisió Terrenal i 
Satèl·lit: RTV, RTVSAT 

 
Registre de presa dels Serveis de banda 
ampla: Internet, TLCA, LMDS, SAFI 

 
Presa de reserva 

 
Presa de corrent (*) 16 A a 50 cm com a 
màxim del registre de presa 

 
 

(*) Aquesta presa de corrent no incrementa necessàriament el nombre d’endolls mínims per estança que estableix el REBT 2002. 
 

PAU 

 Cuina                Sala                        Dormitori           Dormitori                        Dormitori        Dormitori 

6, 7 

9 

10                                  10              



1.2. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 

 
Pressupost d’execució material: 4.307.528,12 €. 

 

(Quatre milions tres-cents set mil cinc-cents vint-i-vuit euros amb dotze cèntims). 

 
 
 
 

ESTEVE TERRADAS MUNTAÑOLA 

ARQUITECTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. PLA D’ OBRA 

 
Es preveu que la duració de les obres serà de 24 mesos. 

 

 
 
 
 

ESTEVE TERRADAS MUNTAÑOLA 

ARQUITECTE 



1.4. MEMÒRIA DE QUALITATS 

 
 
Estructura Formigó, amb forjat reticular 

 

Façanes Obra vista 6x14x29 

  Monocapa 

 

Cobertes General de l’edifici, planes no transitables , acabades amb graves.  

  En plantes baixes i terrasses privatives de p. baixes, acabades  

  amb gres d’exterior. 

 

Paviments Terratzo 40x40 amb sòcol de trusplas. Terrasses amb gres d’exterior. 

Escales amb terratzo i sòcol  de trusplas. En cuines i banys gres de 

20x20 

 

Fusteries  Interior tipus “block”, acabat amb vernís o per a pintar. 

Exterior d’alumini lacat. 

Persianes de PVC 

 

Enrajolats Rajoles 20x30 acabat brillant. 

Els banys i les cuines enrajolats en tota la seva alçada, el safareig  

solament en la paret dels aparells. 

 

Equipament Mobles baixos amb sòcol. 

Taulell de cuina 

Electrodomèstics: cuina encastada, campana extractora. 

Safareig d’acer inoxidable. 

 

Vidreria Climalit en habitatge porta d’entrada de l’edifici amb stadip 4+4 

 

Sanitaris Model Victoria o similar 



 

Aixetes Monocomandament 

 

Electricitat Punts de llum en parets 

En les terrasses i balcons es deixarà un aplic  

 

Aigua  Punts de consum en cada aparell i punt d’aigua en els jardins, 

producció d’aigua amb escalfador a  gas. 

 

Calefacció A gas, monotubular ocult. 

 

Telèfon i TV 2 preses de telèfon i 2 de TV, com a mínim, la resta segons 

normativa vigent de telecomunicacions, inclòs l’ampliació de preses, 

si es dóna el cas. 

 

Espais  

Comuns Paviment de terratzo, parets enguixades i pintades. 

Instal·lació d’espai per a abocador. 

 

Aparcament Paviment de formigó acabat remolinat mecànic. 

Veure la necessitat d’enguixar segons CPI per complir EF. 

Parets pintades i pintura de franja de 1 m. segons normativa. 

Pilars vistos amb matavius en les arestes. 

Ventilació natural i7o forçada segons possibilitats. 

 

Locals  

Comercials Arribada de serveis. Aigua, electricitat, telèfon, TV, extracció fums dn 

300 mm. desguàs. 

Tancament amb totxana, excepte la part que composa la façana. 

  Acabat de formigó d’estructura a sostre, sòl, pilars, etc. 



1.5. MEMÒRIA DE CÀLCUL DE L’ESTRUCTURA 
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PROJECTE EXECUTIU DE 50 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL PER  
L’IMPSOL  AL CARRER JOAN UBACH DE STA. COLOMA DE GRAMANET, 

BARCELONA. 
 

MEMÒRIA DE CÀLCUL DE L’ESTRUCTURA 
_____________________________________________________________________________ 

 
 

ÍNDEX 
 
 
1 – DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
2 – ACCIONS PREVISTES EN EL CÀLCUL 

2.1. Accions gravitatòries 
2.2. Accions del vent 
2.3. Accions sísmiques 

 
3 – MATERIALS 

3.1. Formigó 
3.1.1.    Tipus de formigó 
3.1.2.     Resistència a compressió 
3.1.3.     Docilitat 
3.1.4.     Grandària màxima de l’àrid 
3.1.5  Tipus i contingut de ciment 
3.1.6  Relació aigua-ciment 
3.1.7.     Aspecte extern 
3.1.8.     Característiques mecàniques. Diagrama de càlcul 
3.1.9.     Coeficient de dilatació tèrmica 

3.2. Acer corrugat 
3.2.1.     Límit elàstic de l’acer 
3.2.2.     Diagrama de càlcul 
3.2.3.     Característiques del material. Assaigs 

       3.3.     Acer laminat 
3.3.1 Resistència de càlcul de l’acer 
3.3.2 Tipus d’acer 
3.3.3 Constants elàstiques de l’acer 
3.3.4 Coeficient de dilatació tèrmica 

3.4 Obres de fàbrica de maó 
3.4.1 Resistència del maó 
3.4.2 Resistència dels morters 
3.4.3 Resistència característica de l’obra de fàbrica 
3.4.4 Deformabilitat de la fàbrica de maó 

 
4 – COEFICIENTS DE SEGURETAT 

4.1. Coeficients de minoració de resistències 
4.1.1.    Formigó armat 
4.1.2.    Acer laminat 
4.1.3.    Obra de fàbrica de maó 

4.2. Coeficients de majoració de les accions 
4.2.1.     Formigó armat 
4.2.2.    Acer laminat 
4.2.3.    Obra de fàbrica de maó 
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5 – HIPÒTESIS DE CÀLCUL 

5.1. Estructures de formigó armat 
5.2. Estructures d’acer laminat 
5.3. Estructures de fàbrica de maó 

 
6 – MÈTODE DE CÀLCUL 

6.1.    Justificació de càlcul d’elements estructurals. 
 
7 – CRITERIS DE DIMENSIONAT 

7.1.    Estructura de formigó armat 
 
8 – MANTENIMENT DE L’ESTRUCTURA 

8.1. Estructures de formigó 
 
 
ANNEX 
 
- Annex 1 : Esforços a l’arrencada dels pilars. 
 
- Annex 2 : Estudi Geotècnic. 



NB05031-060421-JN-MEMORIA STA COLOMA.doc 

- 3 - 

 
 
 
 

PROJECTE EXECUTIU DE 50 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL PER  
L’IMPSOL  AL CARRER JOAN UBACH DE STA. COLOMA DE GRAMANET, 

BARCELONA. 
 

MEMÒRIA DE CÀLCUL DE L’ESTRUCTURA 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
1 – DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
El projecte contempla la construcció d’un edifici destinat bàsicament a vivendes de protecció 
oficial al c/ Joan Ubach a Sta. Coloma de Gramanet. 
 
Al projecte es poden diferenciar dues parts clarament diferenciades, una part que es situa al llarg 
del c/Joan Ubach que consta de dos plantes soterrani destinades a garatge i planta baixa mes 3 
plantes dedicades bàsicament a vivenda, i una altre part amb un màxim de planta baixa mes 4 
plantes dedicades exclusivament a vivendes que, de forma graonada   salva el gran desnivell 
existent entre els carrers Joan Ubach i Espriu. 
 
Atenent a aquesta clara diferencia i a la diferent profunditat de la capa a on, segons l’estudi 
geotècnic, hauríem d’anar a recolzar l’estructura, es planteja una junta de dilatació entre 
aquestes dues parts del projecte. Degut a la llargada de l’edifici d’unió entre els dos carrers s’ha 
plantejat també de fer una segona junta de dilatació en aquesta part, quedant així el projecte 
dividit en tres estructures clarament diferenciades. Les juntes de dilatació no es preveuen amb 
doble pilar, si no amb passadors metàl·lics.  
 
L’edifici s’ha resolt amb estructura de formigó armat, amb lloses massisses, per dessota rasant, i 
sostres reticulars i pilars. Les lloses massisses es preveuen de 30 cm de cantell i els sostres 
reticulars amb revoltons de formigó alleugerit de 25 cm d’alçada i capa de compressió de 5 cm, 
gruix total del sostre 25+5=30 cm. Els cantells dels sostres compleixen, en qualsevol cas, les 
relacions mínimes fixades en els articles 50.2.2.1 i 56.2 de la “Instrucción de Hormigón 
Estructural EHE”. 
 
Es previst la utilització de formigó tipus HA-25 a tots els elements estructurals protegits i HA-
30 als elements estructurals de formigó vist o no protegit, tal com indica la “Instrucción de 
Hormigón Estructural EHE”. 
 
Al carrer Joan Ubach es preveu l’execució d’un mur pantalla per contenir les terres del carrer en 
la fase d’excavació de les dues plantes destinades a garatge i per fonamentar  els pilars de la 
façana de l’edifici. La pantalla es dimensionarà per absorbir a més de les terres, una 
sobrecàrrega uniforme de circulació de vehicles de 500 Kg/m2.  
 
En base a l’estudi geotècnic fet per Eptisa, es preveu resoldre la resta de fonaments de l’edifici 
del c/ Joan Ubach amb pilots apantallats encastats als materials del substrat rocós i l’edifici que 
salva el desnivell entre el carrer Joan Ubach i el carrer Espriu amb sabates aïllades o 
combinades recolzades sobre la mateixa unitat de material rocós, que en aquesta part del solar es 
troba mes superficialment. 
 
S’han previst pilots apantallats de 60, 80, i 100 cm de gruix i 270 cm de llargada i la profunditat 
necessària per transmetre la carrega del pilar, per fust i per punta al terreny, sense superar la 
tensió admissible d’aquest. Segons l’estudi abans esmentat la tensió admissible per punta del 
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substrat rocós es de només 4 Kg/cm2, la qual cosa ha obligat a preveure pilots d’amplades 
importants per intentar resoldre sempre que fos possible la fonamentació amb un sol pilot per 
pilar, per tenir els menys encepats possibles de dos pilots que sempre resulten elements molt 
armats i de costosa execució.  
 
Tots els enceps quedaran degudament travats a través de la llosa de fons, encastada a la part 
superior dels enceps i estesa a tota la superfície delimitada per els murs i pantalles perimetrals. 
Aquesta llosa haurà d’absorbir els moments flexors a l’arrencada dels pilars transmesos per 
l’estructura i els derivats de les excentricitats accidentals entre pilots i pilars que es puguin 
provocar per errades de replanteig o d’execució dels pilots. A tal fi, la llosa s’ha calculat per a 
absorbir els moments flexors derivats d’excentricitats accidentals de fins a 10 cm en la direcció 
transversal en els enceps dels pilots apantallats. 
 
2 – ACCIONS PREVISTES EN EL CÀLCUL DE L’ESTRUCTURA 
 
2.1. Accions gravitatòries i sobrecàrregues 
 
Les accions gravitatòries i sobrecàrregues adoptades en el càlcul de l’estructura de formigó 
compleixen les especificacions de les normes NBE-AE-88 “Acciones en la edificación” i NTE-
ECG/1976 “Estructuras. Cargas : Gravitatorias”. 
 
SOSTRES DESTINATS A GARATGES 
 
Pes propi de la llosa (30cm)---------------------------------------------------     750 Kg/m2 

Instal·lacions --------------------------------------------------------------------       50 Kg/m2 

 
TOTAL CONCÀRREGUES                                                                                800 Kg/m2 
 

Sobrecàrrega d’ús -------------------------------------------------------------      400 Kg/m2 
 
TOTAL SOBRECÀRREGUES                                                                            400 Kg/m2 

 

CÀRREGA TOTAL GRAVITATÒRIA                                                             1200 Kg/m2 

 
SOSTRES DESTINATS A VIVENDES 
 
Pes propi del sostre reticular,  (zona alleugerida) -------------------------     465 Kg/m2 

Paviment ------------------------------------------------------------------------     150 Kg/m2 

 
TOTAL CONCÀRREGUES                                                                                615 Kg/m2 
 

Sobrecàrrega d’ús, (habitatges) ---------------------------------------------      200 Kg/m2 
Sobrecàrrega d’envans -------------------------------------------------------      100 Kg/m2 
 
TOTAL SOBRECÀRREGUES                                                                            300 Kg/m2 

 

CÀRREGA TOTAL GRAVITATÒRIA                                                              915 Kg/m2 

 
COBERTES 
 
Pes propi del sostre reticular,  (zona alleugerida) -------------------------      465 Kg/m2 

Formació de pendents + grava  ---------------------------------------------       450 Kg/m2 

 
TOTAL CONCÀRREGUES                                                                                915 Kg/m2 
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Sobrecàrrega d’ús, (terrat no accessible) -----------------------------------      100 Kg/m2 
 
TOTAL SOBRECÀRREGUES                                                                             100 Kg/m2 

 

CÀRREGA TOTAL GRAVITATÒRIA                                                              1015 Kg/m2 

 
En el càlcul de les càrregues s’han adoptat a més els següents pesos propis de diferents elements 
estructurals i constructius : 
  
- Fàbrica de maó foradat : 1.200 Kg/m3 
- Fàbrica de maó calat : 1.500 Kg/m3 
- Fàbrica de maó massís : 1.800 Kg/m3 
- Formigó en massa : 2.300 Kg/m3 
- Formigó armat : 2.500 Kg/m3 
 
S’han tingut també en compte les accions especificades als articles 3.4, 3.5, 3.6, 3.8 y 3.9 de la 
norma NBE-AE-88. 
 
Accions del vent 
 
El programa informàtic de càlcul CYPECAD ESPACIAL que s’ha utilitzat pel càlcul de 
l’estructura quantifica i aplica automàticament les empentes de vent a cadascun dels sostres, en 
les dues direccions i en funció de l’alçària i de la superfície exposada al vent, tot d’acord amb la 
normativa vigent. S’ha considerat situació de l’edifici NO exposada. 
 
2.3. Accions sísmiques 
 
És d’aplicació obligada la “Norma de Construcción Sismorresistente Española : Parte general y 
edificación (NCSE-02)” que, en el seu article 1.2.2., permet qualificar aquest edifici 
“d’importància normal”. 
 
L’article 2.2. de la norma defineix acceleració sísmica de càlcul com el producte : ac = S . ρ . ab 
essent : 
 
ρ : un coeficient de risc, que per a construccions d’importància normal val : ρ = 1,00 
 
ab : l’acceleració sísmica bàsica, expressada  en relació al valor “g” de la gravetat i que a la 
ciutat de Sta. Coloma de Gramanet val : ab = 0,04 x g 
 
S : un coeficient d’amplificació del terreny, de valor : S = C / 1,25 si ρ . ab ≤ 0,10 . g En aquest 
cas considerem que el terreny és del tipus II, (roca fracturada, sols granulars densos), amb la 
qual cosa : C = 1,30 i per tan : S = 1,30 / 1,25 = 1,04 
 
Per tan : ac = 1,04 . 1,00 . 0,04 . g = 0,042 . g 
 
Segons l’article 1.2.3. de la norma no és obligatòria la consideració d’accions sísmiques sobre 
l’estructura ja que es tracta d’una construcció d’importància normal, amb pòrtics ben travats en 
totes les direccions (sostres bidireccionals) i a més tan l’acceleració sísmica bàsica com la de 
càlcul són de valor inferior a 0,08 . g. 
 
2.4. Accions reològiques i tèrmiques. 
 
Atenent al tipus d’estructura projectada, a les seves petites dimensions i d’acord amb els articles 
6.1 a 6.5 de la norma NBE-AE-88, no s’ha considerat accions reològiques ni tèrmiques a cap de 
les hipòtesis de càrrega sobre l’estructura. 
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3 – MATERIALS 
 
3.1. FORMIGÓ 
 
3.1.1. Tipus de formigó 
 
D’acord amb la tipificació establerta a l’article 39.2 de la Instrucció EHE, es preveu utilitzar els 
següents tipus de formigó : 
 
-     Formigó tipus HA-25/F/20/IIa, a les pantalles i pilots apantallats. 
 
-     Formigó tipus HA-25/B/20/IIa, a sabates, murs de contenció, llosa de travament i enceps . 
 
-     Formigó tipus HA-25/B/12/I, als pilars. 
 
-     Formigó tipus HA-30/B/12/IIIa, a les lloses exteriors. 
 
- Formigó tipus HA-25/B/12/I, a les lloses i reticulars interiors. 
 
Tanmateix per a facilitar el control i l’execució de l’obra s’utilitzarà formigó tipus HA-
25/B/12/I a tots els pilars i a tots els sostres interiors, és a dir, a tots els sostres protegits, i 
formigó tipus HA-30/B/12/IIIa a totes les lloses exteriors. 
 
3.1.2. Resistència a compressió 
 
A tots els elements estructurals d’aquesta obra s’utilitzarà formigó de resistència característica 
fCK=25 N/mm², excepte en els elements exteriors no protegits en els que s’utilitzarà formigó de 
resistència característica fCK=30 N/mm². 
 
3.1.3. Docilitat 
 
La docilitat dels formigons serà la necessària per que, amb els mètodes previstos de posada a 
obra i compactació, s’aconsegueixi un perfecte ompliment dels encofrats sense l’aparició de 
cadolles. 
 
Es preveu la utilització de formigons amb dos tipus diferents de consistència, d’acord amb les 
respectives normes tecnològiques NTE dels diferents elements estructurals: 
 
- Consistència fluida, (assentament de 10 a 15 cm al con d’Abrams), pel formigó de les 

pantalles i pilots apantallats. 
 
- Consistència tova, (assentament de 6 a 9 cm al con d’Abrams), pel formigó de la resta 

d’elements estructurals. 
 
D’acord amb la Instrucció EHE s’admetrà una tolerància de més o menys 2 cm a l’assentament 
dels formigons de consistència fluida i de més o menys 1 cm als de consistència tova. 
 
3.1.4. Grandària màxima dels àrids 
 
Es preveu que els formigons per a sostres reticulars i lloses tinguin àrids de grandària màxima 
12 mm i 20 mm els formigons de la resta d’elements estructurals. 
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3.1.5. Tipus i contingut de ciment 
 
En aquesta obra es preveu la utilització de dos tipus diferents de ciment, amb les següents 
identificacions segons la norma RC-97 “Instrucció per a la recepció de ciments”: 
 
- Ciment tipus CEM I 32,5 UNE 80301:96, a tots els elements de l’estructura. 
 
D’acord amb l’article 37.3.2 de la Instrucció EHE, el contingut mínim de ciment als diferents 
tipus de formigons previstos, a efectes de garantir la seva durabilitat, serà: 
 
- Formigons  en  classe  general  d’exposició  tipus  I : 250 Kg/m3 
 
- Formigons  en  classe  general  d’exposició  tipus  IIa : 275 Kg/m3 
 
- Formigons  en  classe  general  d’exposició  tipus  IIIa : 300 Kg/m3 
 
 
3.1.6. Relació aigua-ciment 
 
D’acord amb el mateix article 37.3.2, la màxima relació aigua-ciment deurà ser <=0,65 per als 
elements estructurals en classe d’exposició I, <=0,60 en classe IIa i <=0,50 per a la resta 
d’exposicions. 
 
3.1.7. Aspecte extern 
 
El projecte preveu deixar vistos tots els pilars i murs de formigó armat de sota rasant, així com 
el cantell i la part de sota dels balcons. Tots aquests elements venen indicats a les plantes de 
replanteig dels sostres i als quadres de pilars. Els encofrats d’aquests elements hauran de ser els 
adients per a la qualitat de formigó vist que el projecte prevegi en cada cas. 
 
3.1.8. Característiques mecàniques. Diagrama de càlcul 
 
El programa informàtic CYPECAD ESPACIAL, utilitzat per a calcular l’estructura, dimensiona 
les seccions de formigó armat, en els estats límits últims, pel mètode de la paràbola-rectàngle, 
amb els diagrames tensió-deformació definits a la normativa vigent. 
 
3.1.9. Coeficient de dilatació tèrmica 
 
Com a valor mitjà del coeficient de dilatació tèrmica s’ha considerat 0,01 mm per metre i grau 
centígrad de temperatura, d’acord amb l’article 39.10 de la EHE. 
 
3.2. ACER CORRUGAT 
 
3.2.1. Límit elàstic de l’acer 
 
El projecte preveu la utilització de dos tipus de barres per armadures: 
 
- Barres corrugades tipus B 500 S de límit elàstic igual o superior a 500 N/mm², a tots els 

elements estructurals. 
 
- Barres corrugades tipus B 500 T de límit elàstic igual o superior a 500 N/mm², a totes les 

malles electrosoldades de l’obra. 
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3.2.2. Diagrama de càlcul 
 
El programa informàtic empleat per a calcular l’estructura es regeix pels diagrames de càlcul 
tensió-deformació característic i de càlcul de l’acer definits als articles 38.2 i 38.4 de la 
Instrucció EHE. 
 
3.2.3. Característiques del material i assaigs 
 
El projecte preveu la utilització de barres corrugades que compleixin amb les característiques 
fixades a l’article 31 de la EHE. Pel que fa al control de qualitat, s’efectuaran els assaigs 
especificats a l’article 90, per a un control d’execució a nivell normal. 
 
3.2.4. Recobriments 
 
Atenent als criteris de durabilitat del formigó en base els quals l’article 37.2.4 de la Instrucció 
EHE fixa els recobriments mínims nominals de les armadures, aquests seran: 
 
- 70 mm a les pantalles i pilots apantallats. 
 
-    35 mm als enceps i llosa d’arriostrament. 
 
- 35 mm als murs de contenció i sabates. 
 
- 45 mm a les lloses exteriors. 
 
- 30 mm als pilars, lloses i reticulars interiors. 
 
3.3. ACER LAMINAT 
 
3.3.1. Resistència de càlcul de l’acer 
 
Es preveu la utilització de perfils laminats i xapes d’acer tipus A 42b, amb límit elàstic de 2.600 
Kg./cm². 
 
Admetent que s’utilitzaran perfils amb el límit elàstic garantit pel fabricant, la resistència de 
càlcul adoptada ha estat de 2.600 Kg/cm². 
 
3.3.2. Tipus d’acer 
 
Es preveu la utilització de perfils metàl·lics d’acer tipus A 42b, amb les característiques 
mecàniques i químiques definides al capítol 2.1. de la norma bàsica NBE EA-95, “Estructures 
d’acer a l’edificació”. 
 
3.3.3. Constants elàstiques de l’acer 
 
D’acord amb l’article 3.1.9. de la norma NBE EA-95 per al càlcul de tots els elements 
estructurals d’acer s’han considerat les següents constants elàstiques: 
 
- Mòdul d’elasticitat: E= 2.100.000 Kg/cm² 
- Mòdul d’elasticitat transversal: G= 810.000 Kg/cm² 
- Coeficient de Poisson: ν = 0,30 
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3.3.4. Coeficient de dilatació tèrmica 
 
Per al càlcul d’esforços, tensions i deformacions degudes a les accions tèrmiques s’ha adoptat 
un coeficient de dilatació tèrmica igual a 0,012 mm cada metre i grau centígrad de temperatura, 
d’acord amb l’article 3.1.10. de la norma NBE EA-95. 
 
3.4. OBRES DE FÀBRICA DE MAÓ 
 
3.4.1. Resistència dels maons 
 
Els murs resistents s’han previst de maó perforat de 14 cm de gruix, amb una resistència mínima 
a compressió de 150 Kg/cm². 
 
3.4.2.Resistència dels morters 
 
Es preveu la utilització de morters de calç tipus M-40b, amb una resistència a compressió de 40 
Kg/cm² i una dosificació estimativa de 1:1:7. 
 
3.4.3. Resistència característica de l’obra de fàbrica 
 
D’acord amb el quadre 5.2. de la norma bàsica NBE FL-90, “Murs resistents de fàbrica de 
maó”, a una fàbrica realitzada amb maó calat de resistència a compressió de 150 Kg/cm² i 
morter tipus M-40 se li pot assignar una resistència de càlcul de 20 Kg/cm². 
 
Adoptant un valor 2,5 de coeficient de minoració, segons l’article 5.2.1. de la norma, el valor 
característic de la resistència a compressió de la fàbrica deurà ser : 
 
Fk = 20 x 2,5 = 50 Kg/cm² 
 
3.4.4. Deformabilitat de la fàbrica de maó 
 
D’acord amb l’article 5.2.4. i el quadre 5.4. de la norma NBE FL-90, el mòdul de deformació de 
la fàbrica de maó podrà considerar-se de valor: 
 
E = 20 / 0,0008 = 25.000 Kg/cm² 
 
 
4 - COEFICIENTS DE SEGURETAT 
 
En el càlcul de tots els elements estructurals s’han adoptat els coeficients de seguretat que fixen 
les normes vigents que són d’aplicació. 
 
4.1. COEFICIENTS DE MINORACIÓ DE RESISTÈNCIES 
 
4.1.1. Formigó armat 
 
D’acord amb l’article 15.3 de la Instrucció EHE, s’han aplicat els següents coeficients de 
seguretat per a l’estudi dels estats límits últims: 
- Coeficient de minoració de l’acer de les armadures γs = 1,15 
- Coeficient de minoració del formigó: γc = 1,50 
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4.1.2. Acer laminat 
 
Preveient la utilització de perfils laminats amb el límit elàstic garantit pel fabricant, l’article 
3.1.7. de la norma NBE EA-95 permet no minorar el límit elàstic de l’acer per obtenir la 
resistència de càlcul. 
 
4.1.3. Obra de fàbrica de maó 
 
D’acord amb l’article 5.2.1. de la norma NBE FL-90, s’ha considerat un coeficient de minoració 
de la resistència a compressió de la fàbrica de maó igual a 2,5. 
 
4.2. COEFICIENTS DE MAJORACIÓ DE LES ACCIONS 
 
4.2.1. Formigó armat 
 
En aplicació dels articles 12.1. i 95.5. de la Instrucció EHE per a un nivell NORMAL de control 
d’execució, s’ha considerat un coeficient de majoració de les carregues permanents igual a 
γG=1,50 i de les sobrecàrregues igual a γG=1,60. Per a les accions favorables s’ha adoptat un 
coeficient de seguretat γG=1,00 si són permanents i γQ=0 si són variables. 
 
4.2.2. Acer laminat 
 
En el càlcul dels elements estructurals d’acer laminat las carregues permanents, sobrecarregues i 
les accions del vent s’han afectat amb els diferents coeficients de seguretat que l’article 3.1.5. de 
la norma NBE EA-95 fixa pels diferents casos de combinació d’accions. 
 
4.2.3. Obra de fàbrica de maó 
 
Es  aplicable  el  comentat  a  l’apartat  anterior  però  referit  a  l’article  5.5.  de  la  norma NBE 
FL-90. 
 
5 – HIPÒTESIS DE CÀLCUL 
 
En el càlcul de tots els elements estructurals s’han considerat les hipòtesis de càrregues que 
fixen les normes vigents que són d’aplicació. 
 
5.1. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT 
 
S’han aplicat les combinacions de càrrega definides a l’article 13.2 de la Instrucció EHE: 
 
Hipòtesis I :  γG G1+G2+γQ Q 
Hipòtesis II : γG G1+G2+0,9γQ (Q+W) 
 
Essent: 
 
G1 = valor característic de les càrregues permanents desfavorables. 
G2 = valor característic de les càrregues permanents favorables. 
Q  = valor característic de les càrregues variables (sobrecàrregues) 
W = valor característic de les càrregues de vent. 
γG = coeficient de majoració de les càrregues permanents desfavorables, de valor 1,50. 
γQ = coeficient de majoració de les càrregues variables desfavorables, de valor 1,60 
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5.2. ESTRUCTURES D’ACER LAMINAT 
 
S’han considerat les hipòtesis de càrrega definides a l’article 3.1.5. de la norma NBE EA-95 que 
són aplicables en aquest cas: 
 
Hipòtesis Ia : 1,33 G1 + 1,50 Q + 1,33 W 
 
Amb els mateixos significats de l’apartat anterior. 
 
5.3. ESTRUCTURES D’OBRA DE FÀBRICA DE MAÓ 
 
S’han aplicat las dos hipòtesis de càrrega definides a l’article 5.5. de la norma NBE FL-90 : 
 
Hipòtesis I : 1,65 G1 + 1,65 Q 
Hipòtesis II : 1,50 G1 + 1,50 Q + 1,50 W 
Amb els mateixos significats de l’apartat 5.1. 
 
6 – MÈTODE DE CÀLCUL 
 
El càlcul de l’estructura de formigó armat s’ha realitzat amb el programa informàtic CYPECAD 
ESPACIAL, adaptat a la Instrucció EHE, amb entrada gràfica de la geometria dels sostres i de la 
distribució de carregues superficials, lineals i puntuals. 
 
El programa calcula les accions de vent, d’acord amb la norma vigent, i les aplica 
automàticament a tots els elements estructurals afectats. 
 
El programa analitza les sol·licitacions mitjançant un càlcul espacial en tres dimensions per 
mètodes matricials de rigidesa. Estableix la compatibilitat de deformacions a tots els nusos, 
considerant 6 graus de llibertat i crea la hipòtesis de indeformabilitat del plànol de cada planta, 
per a simular el comportament rígid del sostre, impedint els desplaçaments relatius entre els 
seus nusos, de manera que cada planta només pugui girar i desplaçar-se en el seu conjunt (3 
graus de llibertat). 
 
L’estructura es discretitza automàticament en elements, barres i nusos per al seu posterior càlcul 
matricial. 
 
El programa facilita plànols amb els quadres de pilars, armats de les lloses massisses i 
l’especejament d’armadures de jàsseres i reforços. 
 
Després del càlcul i l’extracció dels plànols de resultats s’ha continuat un procés de revisió i 
racionalització de la informació obtinguda, operacions prèvies a l’elaboració dels plànols 
d’estructura definitius. 
 
6.1. Justificació de càlcul d’elements estructurals. 
 
Ometem en aquesta memòria la justificació de càlcul dels sostres, jàsseres i pilars ja que el 
dimensionat i armat d’aquests elements del projecte són els obtinguts pel programa CYPECAD, 
de solvència suficientment contrastada. 
 
A l’annex 1 de la memòria s’inclouen el llistat dels esforços resultants a l’arrencada dels pilars 
de l’edifici, obtingut després del càlcul amb CYPECAD. 
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7 – CRITERIS DE DIMENSIONAT 
 
7.1. ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT 
 
Tots els sostres s’han projectat de llosa massissa de 30 cm de cantell i de reticulars de gruix 
25+5 cm, amb la qual cosa s’acompleixen les relacions mínimes L/32 i L/28 fixades 
respectivament per el cantell de les lloses massisses i de les alleugerides a l’article 56.2 de la 
norma EHE. A determinats punts de l’estructura s’han previst jàsseres de cantell superior al de 
les lloses per a disminuir les deformacions. 
 
En tot cas s’ha comprovat que la fletxa activa no fos superior a 1 cm o a 1/400 de la llum en 
qualsevol de les direccions que es verifiqués, d’acord també a la norma EHE. 
 
8 – MANTENIMENT DE L’ESTRUCTURA 
 
8.1. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
La propietat conservarà al seu poder la Documentació Tècnica relativa a l’estructura de formigó 
construïda, així com les dades referents a les sobrecarregues previstes als sostres i les carregues 
amb les que s’han projectat els elements de fonaments. 
 
Cada cinc anys es realitzarà una inspecció, o abans si s’apreciés alguna anomalia, observant si 
han aparegut fissures als elements estructurals (pilars, sostres, etc.) o als cels rasos, envans i 
tancaments o bé si es manifesten taques d’humitat. 
 
En cas d’observar-se algun d’aquests símptomes serà estudiat per un Tècnic competent que 
dictaminarà el seu origen, importància i perillositat i, al seu cas, les reparacions a efectuar. 
 
Quan es prevegi una modificació que pugui alterar les sol·licituds previstes als suports, serà 
necessari el dictamen d’un Tècnic competent. 
 
No es realitzaran perforacions ni forats en els pilars de formigó armat. 
 
No es permetrà l’obertura de forats no previstos en el càlcul ni tampoc l’aplicació de càrregues 
dinàmiques o vibratòries a un sostre sense un estudi tècnic previ que l’autoritzi i fixi les mesures 
a prendre al seu cas. 
 
Es prohibirà qualsevol ús que sotmeti als sostres a humitat permanent i es denunciarà qualsevol 
fuga observada a les canalitzacions de subministrament o evacuació d’aigües. 
 
 
Barcelona, Abril de 2006 
 
 
 
NB 35 Barcelona 
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PROJECTE EXECUTIU DE 50 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL PER  
L’IMPSOL  AL CARRER JOAN UBACH DE STA. COLOMA DE GRAMANET, 

BARCELONA. 
 
 
 

ANNEX  1 – ESFORÇOS A L’ARRENCADA DELS PILARS 
 
 
 
ZONA A  
 
1. Arranques de pilares, pantallas y muros por hipótesis 
 
El sistema de unidades utilizado es 
        N,Qx,Qy: (Tn)    Mx,My,T: (Tn·m) 
Los esfuerzos de pilares son en ejes locales. 
Los esfuerzos de pantallas y muros son en ejes generales y referidos al centro de gravedad de la pantalla 
o muro en la planta. Tenga en cuenta que, al obtenerse por integración de tensiones en el mallado, los 
esfuerzos en cabeza incluyen las cargas sobre la propia pantalla o muro, el peso del zuncho modelado en 
cabeza y parte del peso de la primera línea del mallado. 
 
 

  Esfuerzos en arranques 
Pilar Hipótesis N Mx My Qx Qy T
A51 Peso propio 

Sobrecarga uso 
Viento 1 
Viento 2 
Viento 3 
Viento 4 

0.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-0.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

A45 Peso propio 
Sobrecarga uso 
Viento 1 
Viento 2 
Viento 3 
Viento 4 

92.39
27.78
0.08

-0.08
-0.79
0.79

-0.02
-0.14
-0.11
0.11

-0.04
0.04

0.24
-0.30
-0.21
0.21

-0.15
0.15

-0.23
-0.16
-0.07
0.07

-0.02
0.02

-0.07
-0.33
-0.15
0.15

-0.11
0.11

-0.00
-0.00
0.00

-0.00
0.00

-0.00
A46 Peso propio 

Sobrecarga uso 
Viento 1 
Viento 2 
Viento 3 
Viento 4 

99.16
24.33
-0.23
0.23

-0.86
0.86

0.63
0.11

-0.12
0.12

-0.05
0.05

0.89
0.06

-0.17
0.17

-0.11
0.11

0.45
0.10

-0.09
0.09

-0.03
0.03

0.68
0.05

-0.12
0.12

-0.08
0.08

-0.00
-0.00
0.00

-0.00
0.00

-0.00
A47 Peso propio 

Sobrecarga uso 
Viento 1 
Viento 2 
Viento 3 
Viento 4 

71.03
17.82
-1.30
1.30

-0.72
0.72

1.32
0.13

-0.24
0.24

-0.10
0.10

-0.25
-0.11
-0.23
0.23

-0.16
0.16

1.42
0.18

-0.24
0.24

-0.10
0.10

-0.94
-0.21
-0.25
0.25

-0.18
0.18

-0.01
-0.00
0.00

-0.00
0.00

-0.00
A48 Peso propio 

Sobrecarga uso 
Viento 1 
Viento 2 
Viento 3 
Viento 4 

86.41
27.54
1.01

-1.01
-0.51
0.51

2.59
0.61

-0.34
0.34

-0.11
0.11

0.65
-0.03
-0.14
0.14

-0.10
0.10

2.20
0.66

-0.22
0.22

-0.06
0.06

0.54
-0.04
-0.12
0.12

-0.09
0.09

-0.01
-0.00
0.00

-0.00
0.00

-0.00

35barcelona N B
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A39 Peso propio 
Sobrecarga uso 
Viento 1 
Viento 2 
Viento 3 
Viento 4 

79.47
17.70
0.35

-0.35
1.42

-1.42

0.40
-0.14
-0.14
0.14

-0.06
0.06

1.00
0.11

-0.21
0.21

-0.14
0.14

0.14
-0.16
-0.09
0.09

-0.04
0.04

0.71
0.10

-0.14
0.14

-0.10
0.10

-0.00
-0.00
0.00

-0.00
0.00

-0.00
A40 Peso propio 

Sobrecarga uso 
Viento 1 
Viento 2 
Viento 3 
Viento 4 

113.38
22.10
0.24

-0.24
1.09

-1.09

0.74
0.14

-0.15
0.15

-0.07
0.07

0.97
0.14

-0.15
0.15

-0.11
0.11

0.49
0.13

-0.10
0.10

-0.04
0.04

0.76
0.13

-0.10
0.10

-0.07
0.07

-0.00
-0.00
0.00

-0.00
0.00

-0.00
A41 Peso propio 

Sobrecarga uso 
Viento 1 
Viento 2 
Viento 3 
Viento 4 

100.54
22.33
-1.56
1.56
0.73

-0.73

0.32
-0.10
-0.15
0.15

-0.08
0.08

0.74
0.13

-0.10
0.10

-0.07
0.07

0.05
-0.12
-0.10
0.10

-0.05
0.05

0.61
0.13

-0.07
0.07

-0.05
0.05

-0.00
-0.00
0.00

-0.00
0.00

-0.00
A42 Peso propio 

Sobrecarga uso 
Viento 1 
Viento 2 
Viento 3 
Viento 4 

111.43
29.15
0.93

-0.93
0.80

-0.80

2.48
0.37

-0.43
0.43

-0.20
0.20

0.96
0.22

-0.11
0.11

-0.08
0.08

1.70
0.34

-0.26
0.26

-0.12
0.12

0.82
0.22

-0.07
0.07

-0.06
0.06

-0.01
-0.00
0.00

-0.00
0.00

-0.00
A32 Peso propio 

Sobrecarga uso 
Viento 1 
Viento 2 
Viento 3 
Viento 4 

103.34
28.58
0.17

-0.17
-0.49
0.49

1.31
-0.21
-0.49
0.49

-0.28
0.28

1.17
0.12

-0.23
0.23

-0.17
0.17

0.42
-0.27
-0.31
0.31

-0.17
0.17

0.86
0.11

-0.16
0.16

-0.12
0.12

-0.01
-0.00
0.00

-0.00
0.00

-0.00
A33 Peso propio 

Sobrecarga uso 
Viento 1 
Viento 2 
Viento 3 
Viento 4 

144.00
29.68
0.58

-0.58
-0.15
0.15

3.63
0.32

-0.50
0.50

-0.28
0.28

0.65
0.06

-0.17
0.17

-0.13
0.13

2.88
0.28

-0.31
0.31

-0.18
0.18

0.42
0.05

-0.11
0.11

-0.09
0.09

-0.01
-0.00
0.00

-0.00
0.00

-0.00
A34 Peso propio 

Sobrecarga uso 
Viento 1 
Viento 2 
Viento 3 
Viento 4 

131.77
29.16
-1.95
1.95

-0.96
0.96

0.50
-0.35
-0.50
0.50

-0.29
0.29

0.23
-0.03
-0.10
0.10

-0.08
0.08

-0.43
-0.42
-0.32
0.32

-0.18
0.18

0.09
-0.04
-0.06
0.06

-0.06
0.06

-0.01
-0.00
0.00

-0.00
0.00

-0.00
A35 Peso propio 

Sobrecarga uso 
Viento 1 
Viento 2 
Viento 3 
Viento 4 

119.90
39.05
0.54

-0.54
-0.13
0.13

5.46
0.90

-0.82
0.82

-0.46
0.46

0.16
-0.07
-0.08
0.08

-0.07
0.07

4.18
0.88

-0.51
0.51

-0.28
0.28

0.03
-0.08
-0.05
0.05

-0.05
0.05

-0.01
-0.00
0.00

-0.00
0.00

-0.00
A26 Peso propio 

Sobrecarga uso 
Viento 1 
Viento 2 
Viento 3 
Viento 4 

126.19
43.66
0.30

-0.30
0.18

-0.18

1.69
-0.31
-0.64
0.64

-0.38
0.38

1.04
0.06

-0.22
0.22

-0.16
0.16

0.54
-0.40
-0.40
0.40

-0.24
0.24

0.72
0.05

-0.15
0.15

-0.11
0.11

-0.01
-0.00
0.00

-0.00
0.00

-0.00
A27 Peso propio 

Sobrecarga uso 
Viento 1 
Viento 2 
Viento 3 
Viento 4 

113.08
32.23
0.25

-0.25
0.01

-0.01

3.99
0.44

-0.65
0.65

-0.38
0.38

0.73
0.04

-0.16
0.16

-0.12
0.12

2.97
0.40

-0.41
0.41

-0.24
0.24

0.50
0.03

-0.11
0.11

-0.08
0.08

-0.01
-0.00
0.00

-0.00
0.00

-0.00
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A28 Peso propio 
Sobrecarga uso 
Viento 1 
Viento 2 
Viento 3 
Viento 4 

97.36
26.12
-2.16
2.16

-0.50
0.50

1.80
-0.29
-0.65
0.65

-0.40
0.40

0.44
0.03

-0.10
0.10

-0.08
0.08

0.66
-0.38
-0.42
0.42

-0.26
0.26

0.30
0.02

-0.06
0.06

-0.05
0.05

-0.01
-0.00
0.00

-0.00
0.00

-0.00
A29 Peso propio 

Sobrecarga uso 
Viento 1 
Viento 2 
Viento 3 
Viento 4 

98.43
35.65
0.78

-0.78
0.11

-0.11

6.26
0.89

-1.02
1.02

-0.60
0.60

0.36
0.02

-0.07
0.07

-0.07
0.07

4.54
0.84

-0.61
0.61

-0.36
0.36

0.24
0.02

-0.04
0.04

-0.04
0.04

-0.01
-0.00
0.00

-0.00
0.00

-0.00
A20 Peso propio 

Sobrecarga uso 
Viento 1 
Viento 2 
Viento 3 
Viento 4 

130.80
42.64
0.23

-0.23
0.04

-0.04

2.14
-0.34
-0.78
0.78

-0.47
0.47

0.97
0.03

-0.22
0.22

-0.16
0.16

0.74
-0.44
-0.48
0.48

-0.29
0.29

0.65
0.01

-0.15
0.15

-0.11
0.11

-0.01
-0.00
0.00

-0.00
0.00

-0.00
A21 Peso propio 

Sobrecarga uso 
Viento 1 
Viento 2 
Viento 3 
Viento 4 

103.31
28.71
0.47

-0.47
-0.11
0.11

4.62
0.47

-0.81
0.81

-0.49
0.49

0.68
0.00

-0.17
0.17

-0.12
0.12

3.36
0.41

-0.51
0.51

-0.31
0.31

0.45
-0.01
-0.11
0.11

-0.08
0.08

-0.01
-0.00
0.00

-0.00
0.00

-0.00
A22 Peso propio 

Sobrecarga uso 
Viento 1 
Viento 2 
Viento 3 
Viento 4 

95.88
25.99
-2.56
2.56

-0.70
0.70

2.71
-0.22
-0.83
0.83

-0.52
0.52

0.41
0.00

-0.10
0.10

-0.08
0.08

1.34
-0.31
-0.54
0.54

-0.34
0.34

0.27
-0.01
-0.07
0.07

-0.05
0.05

-0.01
-0.00
0.00

-0.00
0.00

-0.00
A23 Peso propio 

Sobrecarga uso 
Viento 1 
Viento 2 
Viento 3 
Viento 4 

95.96
35.25
1.06

-1.06
0.15

-0.15

7.39
0.97

-1.26
1.26

-0.77
0.77

0.30
-0.01
-0.07
0.07

-0.06
0.06

5.27
0.90

-0.76
0.76

-0.46
0.46

0.18
-0.01
-0.04
0.04

-0.04
0.04

-0.01
-0.00
0.00

-0.00
0.00

-0.00
A14 Peso propio 

Sobrecarga uso 
Viento 1 
Viento 2 
Viento 3 
Viento 4 

152.58
51.71
0.18

-0.18
0.27

-0.27

2.58
-0.42
-0.94
0.94

-0.58
0.58

1.37
0.21

-0.23
0.23

-0.16
0.16

0.92
-0.54
-0.59
0.59

-0.36
0.36

1.06
0.20

-0.15
0.15

-0.11
0.11

-0.01
-0.00
0.00

-0.00
0.00

-0.00
A15 Peso propio 

Sobrecarga uso 
Viento 1 
Viento 2 
Viento 3 
Viento 4 

127.35
36.70
0.65

-0.65
0.51

-0.51

5.51
0.56

-0.97
0.97

-0.59
0.59

1.15
0.23

-0.17
0.17

-0.12
0.12

4.02
0.49

-0.61
0.61

-0.38
0.38

0.93
0.22

-0.11
0.11

-0.09
0.09

-0.01
-0.00
0.00

-0.00
0.00

-0.00
A16 Peso propio 

Sobrecarga uso 
Viento 1 
Viento 2 
Viento 3 
Viento 4 

114.35
31.79
-3.00
3.00

-0.52
0.52

3.09
-0.29
-0.97
0.97

-0.62
0.62

0.78
0.17

-0.09
0.09

-0.08
0.08

1.46
-0.40
-0.62
0.62

-0.40
0.40

0.65
0.17

-0.06
0.06

-0.05
0.05

-0.01
-0.00
0.00

-0.00
0.00

-0.00
A17 Peso propio 

Sobrecarga uso 
Viento 1 
Viento 2 
Viento 3 
Viento 4 

121.34
42.88
0.60

-0.60
0.30

-0.30

8.82
1.05

-1.56
1.56

-0.97
0.97

0.78
0.17

-0.09
0.09

-0.08
0.08

6.31
0.96

-0.97
0.97

-0.59
0.59

0.67
0.17

-0.06
0.06

-0.06
0.06

-0.01
-0.00
0.00

-0.00
0.00

-0.00



NB05031-060421-JN-MEMORIA STA COLOMA.doc 

- 16 - 

A8 Peso propio 
Sobrecarga uso 
Viento 1 
Viento 2 
Viento 3 
Viento 4 

181.65
61.87
-0.09
0.09

-0.23
0.23

1.95
0.02

-0.48
0.48

-0.30
0.30

2.29
0.09

-0.47
0.47

-0.37
0.37

1.24
-0.02
-0.32
0.32

-0.20
0.20

1.41
0.05

-0.26
0.26

-0.23
0.23

-0.01
-0.00
0.00

-0.00
0.00

-0.00
A9 Peso propio 

Sobrecarga uso 
Viento 1 
Viento 2 
Viento 3 
Viento 4 

145.65
41.00
0.79

-0.79
-0.22
0.22

2.24
0.11

-0.49
0.49

-0.31
0.31

1.28
-0.15
-0.36
0.36

-0.28
0.28

1.54
0.07

-0.33
0.33

-0.21
0.21

0.62
-0.19
-0.22
0.22

-0.17
0.17

-0.01
-0.00
0.00

-0.00
0.00

-0.00
A10 Peso propio 

Sobrecarga uso 
Viento 1 
Viento 2 
Viento 3 
Viento 4 

127.41
31.26
-2.23
2.23

-1.05
1.05

1.81
-0.14
-0.50
0.50

-0.32
0.32

0.45
-0.34
-0.23
0.23

-0.18
0.18

1.10
-0.18
-0.34
0.34

-0.22
0.22

0.02
-0.38
-0.14
0.14

-0.12
0.12

-0.01
-0.00
0.00

-0.00
0.00

-0.00
A11 Peso propio 

Sobrecarga uso 
Viento 1 
Viento 2 
Viento 3 
Viento 4 

143.21
36.88
0.03

-0.03
-0.90
0.90

2.85
0.39

-0.54
0.54

-0.34
0.34

-0.13
-0.34
-0.11
0.11

-0.10
0.10

2.17
0.36

-0.39
0.39

-0.24
0.24

-0.45
-0.37
-0.05
0.05

-0.06
0.06

-0.01
-0.00
0.00

-0.00
0.00

-0.00
A2 Peso propio 

Sobrecarga uso 
Viento 1 
Viento 2 
Viento 3 
Viento 4 

97.62
24.78
0.38

-0.38
1.08

-1.08

2.53
0.01

-0.62
0.62

-0.39
0.39

-0.03
-0.38
-0.20
0.20

-0.15
0.15

1.42
-0.05
-0.37
0.37

-0.23
0.23

-0.40
-0.41
-0.12
0.12

-0.10
0.10

-0.00
-0.00
0.00

-0.00
0.00

-0.00
A3 Peso propio 

Sobrecarga uso 
Viento 1 
Viento 2 
Viento 3 
Viento 4 

89.30
17.25
0.86

-0.86
1.12

-1.12

2.90
0.13

-0.64
0.64

-0.40
0.40

0.06
-0.28
-0.15
0.15

-0.12
0.12

1.81
0.07

-0.40
0.40

-0.25
0.25

-0.23
-0.31
-0.09
0.09

-0.08
0.08

-0.00
-0.00
0.00

-0.00
0.00

-0.00
A4 Peso propio 

Sobrecarga uso 
Viento 1 
Viento 2 
Viento 3 
Viento 4 

53.34
6.82

-2.07
2.07
1.07

-1.07

1.92
-0.15
-0.59
0.59

-0.35
0.35

0.09
-0.15
-0.12
0.12

-0.10
0.10

0.79
-0.22
-0.34
0.34

-0.19
0.19

-0.12
-0.17
-0.07
0.07

-0.07
0.07

-0.00
-0.00
0.00

-0.00
0.00

-0.00
A5 Peso propio 

Sobrecarga uso 
Viento 1 
Viento 2 
Viento 3 
Viento 4 

69.12
11.56
1.11

-1.11
0.98

-0.98

2.65
0.32

-0.52
0.52

-0.30
0.30

0.20
-0.10
-0.07
0.07

-0.07
0.07

1.55
0.27

-0.27
0.27

-0.14
0.14

0.03
-0.11
-0.04
0.04

-0.05
0.05

-0.00
-0.00
0.00

-0.00
0.00

-0.00
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ZONA B  
 
1. Arranques de pilares, pantallas y muros por hipótesis 
 
El sistema de unidades utilizado es 
        N,Qx,Qy: (Tn)    Mx,My,T: (Tn·m) 
Los esfuerzos de pilares son en ejes locales. 
Los esfuerzos de pantallas y muros son en ejes generales y referidos al centro de gravedad de la pantalla 
o muro en la planta. Tenga en cuenta que, al obtenerse por integración de tensiones en el mallado, los 
esfuerzos en cabeza incluyen las cargas sobre la propia pantalla o muro, el peso del zuncho modelado en 
cabeza y parte del peso de la primera línea del mallado. 
 
 

  Esfuerzos en arranques 
Pilar Hipótesis N Mx My Qx Qy T
B20 Peso propio 

Sobrecarga uso 1 
Sobrecarga uso 2 
Viento 1 
Viento 2 
Viento 3 
Viento 4 

113.75
35.58
0.05
0.06

-0.06
-3.22
3.22

-0.29
-0.09
0.01

-0.04
0.04
0.70

-0.70

-0.22
-0.23
-0.01
0.09

-0.09
-1.59
1.59

-0.21
-0.07
0.00

-0.02
0.02
0.44

-0.44

-0.60
-0.33
-0.01
0.05

-0.05
-0.65
0.65

-0.00
-0.00
0.00

-0.00
0.00
0.01

-0.01
B21 Peso propio 

Sobrecarga uso 1 
Sobrecarga uso 2 
Viento 1 
Viento 2 
Viento 3 
Viento 4 

119.72
35.72
0.07
0.03

-0.03
-3.07
3.07

-0.01
0.05
0.00

-0.03
0.03
0.63

-0.63

0.34
-0.05
-0.01
0.05

-0.05
-0.70
0.70

0.07
0.07
0.00

-0.02
0.02
0.40

-0.40

0.17
-0.09
-0.01
0.03

-0.03
-0.24
0.24

-0.00
-0.00
0.00

-0.00
0.00
0.01

-0.01
B22 Peso propio 

Sobrecarga uso 1 
Sobrecarga uso 2 
Viento 1 
Viento 2 
Viento 3 
Viento 4 

105.06
31.78
0.13

-0.02
0.02

-2.47
2.47

-1.32
-0.48
0.00

-0.04
0.04
0.70

-0.70

0.57
0.35

-0.01
0.03

-0.03
-0.12
0.12

-1.29
-0.48
0.00

-0.02
0.02
0.48

-0.48

0.49
0.34

-0.01
0.02

-0.02
0.15

-0.15

-0.00
-0.00
0.00

-0.00
0.00
0.01

-0.01
B24 Peso propio 

Sobrecarga uso 1 
Sobrecarga uso 2 
Viento 1 
Viento 2 
Viento 3 
Viento 4 

90.73
27.40
0.20
0.03

-0.03
-2.32
2.32

-0.11
-0.14
0.02

-0.12
0.12
1.24

-1.24

1.01
-0.11
0.08

-0.15
0.15

-1.71
1.71

-0.12
-0.11
0.01

-0.05
0.05
0.83

-0.83

0.62
-0.14
0.05

-0.09
0.09

-0.95
0.95

-0.00
-0.00
0.00

-0.00
0.00
0.01

-0.01
B9 Peso propio 

Sobrecarga uso 1 
Sobrecarga uso 2 
Viento 1 
Viento 2 
Viento 3 
Viento 4 

75.72
27.67
-0.03
-0.12
0.12

-4.05
4.05

-0.21
-0.08
0.00

-0.00
0.00
0.00

-0.00

-0.35
-0.26
0.00

-0.00
0.00
0.06

-0.06

-0.24
-0.09
0.00

-0.00
0.00
0.00

-0.00

-0.38
-0.28
0.00

-0.00
0.00
0.06

-0.06

0.00
0.00

-0.00
0.00

-0.00
-0.00
0.00

B12 Peso propio 
Sobrecarga uso 1 
Sobrecarga uso 2 
Viento 1 
Viento 2 
Viento 3 
Viento 4 

100.16
28.38
0.04
0.06

-0.06
-2.90
2.90

0.16
-0.03
0.00

-0.01
0.01
0.13

-0.13

-0.67
-0.39
-0.01
0.11

-0.11
-1.89
1.89

0.18
-0.03
0.00

-0.01
0.01
0.07

-0.07

-1.08
-0.50
-0.01
0.06

-0.06
-0.97
0.97

-0.00
-0.00
0.00

-0.00
0.00
0.01

-0.01
B13 Peso propio 

Sobrecarga uso 1 
Sobrecarga uso 2 
Viento 1 
Viento 2 
Viento 3 
Viento 4 

96.30
26.69
-0.01
0.06

-0.06
-3.63
3.63

-0.43
-0.06
-0.01
-0.01
0.01
0.08

-0.08

-1.49
-0.53
-0.02
0.08

-0.08
-1.32
1.32

-0.44
-0.06
-0.01
-0.01
0.01
0.02

-0.02

-1.83
-0.61
-0.02
0.05

-0.05
-0.68
0.68

-0.00
-0.00
0.00

-0.00
0.00
0.01

-0.01
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B14 Peso propio 
Sobrecarga uso 1 
Sobrecarga uso 2 
Viento 1 
Viento 2 
Viento 3 
Viento 4 

86.86
25.54
0.14
0.01

-0.01
-3.58
3.58

-0.13
-0.07
0.02

-0.02
0.02
0.18

-0.18

-1.67
-0.66
-0.04
0.05

-0.05
-0.57
0.57

-0.12
-0.07
0.02

-0.01
0.01
0.13

-0.13

-1.91
-0.73
-0.05
0.04

-0.04
-0.21
0.21

-0.00
-0.00
0.00

-0.00
0.00
0.01

-0.01
B16 Peso propio 

Sobrecarga uso 1 
Sobrecarga uso 2 
Viento 1 
Viento 2 
Viento 3 
Viento 4 

65.26
18.53
1.79

-0.43
0.43

-5.40
5.40

-0.11
-0.07
-0.01
-0.03
0.03
0.43

-0.43

0.16
-0.45
0.11

-0.23
0.23

-2.94
2.94

-0.11
-0.06
-0.01
0.01

-0.01
0.29

-0.29

-0.49
-0.49
0.06

-0.15
0.15

-1.83
1.83

-0.00
-0.00
0.00

-0.00
0.00
0.01

-0.01
 
 
 
 
ZONA C  
 
1. Arranques de pilares, pantallas y muros por hipótesis 
 
El sistema de unidades utilizado es 
        N,Qx,Qy: (Tn)    Mx,My,T: (Tn·m) 
Los esfuerzos de pilares son en ejes locales. 
Los esfuerzos de pantallas y muros son en ejes generales y referidos al centro de gravedad de la pantalla 
o muro en la planta. Tenga en cuenta que, al obtenerse por integración de tensiones en el mallado, los 
esfuerzos en cabeza incluyen las cargas sobre la propia pantalla o muro, el peso del zuncho modelado en 
cabeza y parte del peso de la primera línea del mallado. 
 
 
 

  Esfuerzos en arranques 
Pilar Hipótesis N Mx My Qx Qy T 
C5 Peso propio 

Sobrecarga uso 
Viento 1 
Viento 2 
Viento 3 
Viento 4 

46.24
10.06
-0.93
0.93

-2.66
2.66

0.43
0.15

-0.03
0.03
0.00

-0.00

-0.23
-0.04
0.00

-0.00
-0.02
0.02

0.25
0.09

-0.04
0.04
0.00

-0.00

-0.14
-0.03
0.00

-0.00
-0.02
0.02

-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 
C6 Peso propio 

Sobrecarga uso 
Viento 1 
Viento 2 
Viento 3 
Viento 4 

68.14
22.06
-0.16
0.16

-2.52
2.52

-0.11
-0.04
-0.03
0.03

-0.00
0.00

-0.50
-0.18
0.00

-0.00
0.03

-0.03

-0.07
-0.03
-0.04
0.04

-0.00
0.00

-0.29
-0.11
0.00

-0.00
0.01

-0.01

-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 
C9 Peso propio 

Sobrecarga uso 
Viento 1 
Viento 2 
Viento 3 
Viento 4 

46.97
13.92
-1.02
1.02

-2.18
2.18

0.60
0.24

-0.04
0.04
0.02

-0.02

0.35
0.07
0.00

-0.00
0.05

-0.05

0.36
0.14

-0.04
0.04
0.01

-0.01

0.21
0.04
0.00

-0.00
0.02

-0.02

-0.00 
-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 
C10 Peso propio 

Sobrecarga uso 
Viento 1 
Viento 2 
Viento 3 
Viento 4 

24.03
8.32

-0.01
0.01

-0.85
0.85

0.13
-0.00
-0.00
0.00
0.05

-0.05

-0.34
-0.03
-0.00
0.00

-0.09
0.09

0.92
0.05

-0.01
0.01
0.28

-0.28

-0.57
-0.12
-0.00
0.00

-0.17
0.17

0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
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C12 Peso propio 
Sobrecarga uso 
Viento 1 
Viento 2 
Viento 3 
Viento 4 

115.43
40.45
1.28

-1.28
-6.29
6.29

0.45
0.04
0.10

-0.10
0.15

-0.15

0.29
0.11
0.01

-0.01
-2.28
2.28

0.35
0.01
0.14

-0.14
0.13

-0.13

0.41
0.15
0.00

-0.00
-1.19
1.19

-0.00 
0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

 

En el presente informe se aportan las conclusiones y recomendaciones correspondientes al 

Estudio Geotécnico realizado por EPTISA, a petición del Institut Metropolità de Promoció 

de Sòl i Gestió Patrimonial, IMPSOL, en una parcela colindante con la calle Joan Ubach, 

donde está prevista la construcción de 49 viviendas en el denominado Sector Sur de Santa 

Coloma de Gramanet (Barcelona). 

 

El objeto del trabajo ha consistido en el reconocimiento de la naturaleza y estratigrafía del 

terreno así como en la obtención de sus características geotécnicas, con la finalidad de 

determinar la tipología y condiciones de las cimentaciones a realizar. 

 

A continuación se presenta en el apartado 2 la investigación realizada, en el apartado 3 la 

caracterización geotécnica de los materiales, y en el apartado 4 las conclusiones y 

recomendaciones derivadas del estudio. 

 

Se completa este informe con una serie de anejos finales que incluyen en A.1 un plano de 

situación de la investigación, en A.2 los registros de los sondeos y las fotografías del material 

extraído, en A.3 tres perfiles estratigráficos interpretados del terreno, y en A.4 los 

resultados de la totalidad de los ensayos de laboratorio efectuados. 
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2.- INVESTIGACION REALIZADA 

 

2.1.- Trabajos de campo 

 

La campaña de investigación efectuada para la obtención de los objetivos expuestos en el 

apartado anterior ha consistido en la realización de un total de siete sondeos que han 

permitido identificar la litología y espesor de los diferentes niveles de materiales, así como 

determinar sus características geotécnicas. 

 

En el Anejo A.1. se presenta un plano con la situación de la totalidad de los sondeos. 

 

Los sondeos se han realizado a rotación con extracción de testigo continuo en toda su 

profundidad, el cual se dispuso en cajas ordenado en función de la profundidad, lo que 

permitió la óptima identificación y caracterización de los materiales presentes. 

 

A continuación se relaciona la nomenclatura de los sondeos, así como la profundidad de 

investigación alcanzada y las coordenadas topográficas correspondientes a las cotas de 

emboquille: 

 

COORDENADAS COTAS EMBOQUILLE 
SONDEO 

PROFUNDIDAD 

(m) 
X Y Z 

S-1 20.40 434.275.223 4.588.135.052 44.733 

S-2 15.60 434.263.241 4.558.133.148 41.244 

S-3 15.00 434.251.677 4.588.137.330 38.891 

S-4 7.80 434.223.225 4.588.112.909 38.786 

S-5 10.00 434.249.773 4.588.110.714 44.657 

S-6 15.00 434.277.481 4.588.110.912 48.261 

S-7 9.00 434.259.578 4.588.089.284 52.411 
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Los registros de los sondeos así como las fotografías del material extraído, se adjuntan en el 

anejo A.2. 

 

Durante la ejecución de los sondeos se procedió a la obtención de dos muestras inalteradas 

y seis testigos parafinados del terreno, así como a la realización de un total de diecisiete 

Ensayos de Penetración Estándar (SPT), los cuales permiten evaluar la resistencia y 

deformabilidad de los terrenos granulares. 

 

Dicho ensayo consiste en la hinca de un tomamuestras tubular de dimensiones normalizadas 

mediante golpeo propinado por una maza de 63,5 kg. de peso que cae libremente desde una 

altura de 76,2 cm. 

 

El número de golpes necesarios para hincar la puntaza 30 cm en el terreno (NSPT), es 

correlacionable con el ángulo de rozamiento interno en suelos granulares y en menor 

medida, con el valor de la cohesión en arcillas. 

 

Cuando el número de golpes requerido para cualquiera de los dos intervalos de 15 cm es 

superior a 50, se considera que se obtiene rechazo (R). 

 

En la página siguiente se relacionan los resultados obtenidos en la totalidad de los ensayos 

SPT realizados: 
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SONDEO PROFUNDIDAD 
(m) NSPT 

9.00 – 9.10  R 
S-1 

13.80 – 13.90 R 

4.80 – 4.87 R 

10.20 – 10.30  R S-2 

15.45 – 15.60 R 

3.00 – 3.60 17 

6.00 – 6.39 R 

12.00 – 12.06 R 
S-3 

14.90 – 15.00 R 

3.00 – 3.10 R 
S-4 

4.80 – 4.90  R 

3.00 – 3.60 9 
S-5 

6.00 – 6.12 R 

4.80 – 5.25 R 
S-6 

14.40 – 14.50 R 

3.00 – 3.39 R 
S-7 

9.00- 9.05 R 

 

Al finalizar el sondeo S-1 se procedió a la instalación en el interior de la perforación de una 

tubería piezométrica, la cual ha permitido datar la presencia de nivel freático, tras la 

realización de diversas lecturas periódicas, a una profundidad de 5.55 m respecto la cota de 

emboquille. 

 

De acuerdo con este dato, y considerando la cota topográfica correspondiente al 

emboquille de dicho sondeo, el nivel freático se ha reconocido en la cota topográfica          

+ 39.18 en el emplazamiento del sondeo S-1. 
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2.2.- Ensayos de laboratorio 

 

Complementariamente a los trabajos de campo, con trece muestras extraídas de los 

sondeos se han realizado una serie de ensayos de laboratorio, cuyo tipo y número de 

determinaciones se indican a continuación: 

 

Ensayos de identificación 

 

- Análisis Granulométrico      : 10 

- Determinación de los límites de Atterberg    : 1 

- Determinación de humedad natural     : 6 

- Determinación de densidad natural     : 6 

 

Ensayos de resistencia 

 

- Resistencia al Corte Directo (consolidado, drenado)  : 1 

- Resistencia a la Compresión Simple     : 6 

 

Ensayo de expansividad 

 

- Ensayo Lambe       : 1 

 

Ensayos químicos 

 

- Determinación del contenido de  sulfatos    : 2 

 

 

Asimismo, con una muestra de agua extraída de la tubería piezométrica instalada en el 

interior de la perforación correspondiente al sondeo S-1 se ha procedido a la realización de 

una serie de análisis químicos con el objeto de determinar su agresividad sobre el hormigón. 
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3.- CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DE LOS MATERIALES 

 

La campaña de investigación realizada para el reconocimiento de la naturaleza y estratigrafía 

del terreno ha permitido determinar la presencia, sobre los materiales que constituyen el 

substrato rocoso, de un depósito de suelos cuaternarios de espesor variable. 

 

Tras el análisis y la correlación de los datos obtenidos en la investigación efectuada, en el 

anejo A.3  se presentan tres perfiles estratigráficos interpretados del terreno. 

 

A continuación se procede a realizar, de acuerdo con la secuencia estratigráfica obtenida, 

una descripción individualizada y detallada de los diferentes niveles de materiales que 

configuran el subsuelo del sector objeto de la investigación. 

 

 

 

- Suelos cuaternarios (Arena arcillosa con bastantes gravas) 

 

Superficialmente en la totalidad de los sondeos efectuados se ha reconocido la presencia de 

un depósito de suelos cuaternarios constituido principalmente por una arena arcillosa con 

bastantes gravas, de compacidad floja – medianamente densa. 

 

La potencia reconocida de este depósito superficial de suelos cuaternarios es variable, 

oscilando entre 9.00 m, que  se corresponde con el máximo espesor datado en el sondeo  

S-1, y  1.20 m que se corresponde con la mínima potencia reconocida en el sondeo S-4. 
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De acuerdo con los resultados de los ensayos de laboratorio efectuados, para la 

caracterización de esta arena arcillosa pueden considerarse los siguientes parámetros 

geotécnicos:  

 

  % de finos ( % que pasa por el tamiz 0.080)  : 30 - 50 % 

  Densidad natural ( ϒ )     : 2.0 T/m3 

Límite Líquido      : 26 

  Límite Plástico      : 19 

  Índice de Plasticidad     : 7 

Cohesión efectiva (c’)     : 0.2 Kg/cm2 

Ángulo de rozamiento interno efectivo (Ø’)  : 31º 

NSPT       : 9 – 17 

Resistencia a la compresión simple   : 1.3 kg/cm2 

 

 

 

-  Substrato rocoso (Pizarra de grado de meteorización V) 

 

Bajo el depósito superficial de suelos cuaternarios descrito anteriormente se ha datado la 

presencia del substrato rocoso, el cual se encuentra constituido por una pizarra que 

presenta un grado de meteorización V. 

 

El elevado grado de alteración que presenta dicha pizarra comporta que se presente en 

forma de arena arcillosa o arcilla arenosa, con algo – bastantes gravas. 

 

Localmente se ha reconocido la presencia de alguna intercalación de potencia centimétrica 

de liditas, roca sedimentaria de composición silícica, que constituye una litología más 

competente. 

 

 

 



Pág. 9 de 14 
 

 

A continuación se relaciona, en función del sondeo considerado, la profundidad de aparición  

del substrato rocoso respecto la correspondiente cota de emboquille: 

 

 

SONDEO 

PROFUNDIDAD 

APARICIÓN SUBSTRATO 

ROCOSO (m) 

S-1 9.00 

S-2 4.80 

S-3 5.40 

S-4 1.20 

S-5 6.00 

S-6 5.10 

S-7 3.30 

 

 

Asimismo se ha de considerar la presencia en el sector de la parcela colindante con la calle 

Espriu de un afloramiento en superficie de una roca calcárea, cuya continuidad lateral no ha 

sido reconocida en profundidad en ninguno de los sondeos efectuados.   

 

De acuerdo con los ensayos de laboratorio efectuados, para la caracterización general de la 

pizarra que constituye el substrato rocoso, se pueden considerar los siguientes parámetros 

geotécnicos: 

 

 Densidad natural (γ)    : 2.2 T/m3 

NSPT      : Rechazo 

Resistencia a la compresión simple  : 1.0 – 2.6 kg/cm2 
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4.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1.- Condicionantes generales 

 

En una parcela colindante con la calle Joan Ubach, en Santa Coloma de Gramanet 

(Barcelona), está prevista la construcción de 49 viviendas. 

 

Para el estudio y reconocimiento del terreno y con la finalidad de determinar la tipología y 

características de cimentación de los edificios proyectados, se ha efectuado una campaña de 

investigación que ha consistido en la realización de un total de siete sondeos a rotación con 

extracción de testigo continuo. 

 

El plano con la situación de los puntos de investigación, así como los registros de los 

sondeos, y tres perfiles estratigráficos interpretados del terreno se adjuntan en los anejos 

A.1, A.2 y A.3 respectivamente. 

 

La investigación efectuada ha permitido determinar la presencia, sobre los materiales que 

constituyen el substrato rocoso, de un depósito de suelos cuaternarios de espesor variable. 

 

A continuación se procede a realizar, de techo a base de la secuencia estratigráfica obtenida, 

un resumen de las características de los diferentes materiales presentes:  

 

 

- Suelos cuaternarios (Arena arcillosa con bastantes gravas) 

 

Superficialmente en la totalidad de los sondeos efectuados se ha reconocido la presencia de 

un depósito de suelos cuaternarios de espesor variable, constituido principalmente por una 

arena arcillosa con bastantes gravas, de compacidad floja – medianamente densa. 
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-  Substrato rocoso (Pizarra de grado de meteorización V) 

 

Bajo el depósito superficial de suelos cuaternarios se ha datado la presencia del substrato 

rocoso, el cual se encuentra constituido por una pizarra de grado de meteorización V que 

se presenta en forma de arena arcillosa o arcilla arenosa, con algo – bastantes gravas. 

 

La profundidad de aparición del substrato rocoso es variable, oscilando entre los 9.00 m, 

que  se corresponde con la máxima profundidad datada en el sondeo S-1, y 1.20 m que se 

corresponde con la mínima reconocida en el sondeo S-4. 

 

 

Al finalizar el sondeo S-1 se procedió a la instalación en el interior de la perforación de una 

tubería piezométrica, la cual ha permitido datar la presencia de nivel freático, tras la 

realización de diversas lecturas periódicas, a una profundidad de 5.55 m respecto la cota de 

emboquille. 

 

 

4.2.- Recomendaciones de cimentación y excavación 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la investigación efectuada, donde se ha 

reconocido una profundidad variable de aparición del substrato rocoso, se recomienda 

realizar la cimentación de los edificios proyectados mediante módulos de pantalla 

convenientemente empotrados en los materiales que constituyen dicho substrato rocoso. 

 

De esta forma, atendiendo a los perfiles estratigráficos del terreno obtenidos del análisis e 

interpretación de los datos de los sondeos efectuados, los cuales se presentan en el anejo 

A.3, se considera que la longitud de los módulos de pantalla será como mínimo de 4 m, 

con un máximo de 12 m en el sector colindante con la calle Joan Ubach . 
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Considerando las características de los materiales presentes, para el cálculo de los 

elementos de pantalla excavados se aportan los siguientes datos correspondientes a la 

resistencia unitaria por fuste (rf) y a la resistencia unitaria por punta (rp) de los diferentes 

materiales, los cuales no incluyen factor de seguridad asociado: 

 

*) resistencia unitaria por fuste (rf) 

 

- Suelos cuaternarios:     2.0 T/m2 

 

- Substrato rocoso:           6.0  T/m2 

 

*) resistencia unitaria por punta (rp) 

 

- Substrato rocoso:           120 T/m2 

 

Debido a que estos valores de resistencia unitaria por fuste y por punta no se encuentran 

afectados por un factor de seguridad, se recomienda utilizar un coeficiente de seguridad de 

3 en la determinación de la correspondiente Resistencia por fuste (Rf) y de la Resistencia 

por punta (Rp). 

 

Los asientos que se generarán serán en cualquier caso inferiores a 2.5 cm, y por 

consiguientes admisibles para este tipo de cimentación. 

 

 Las excavaciones se realizarán en materiales que por sus características permiten la 

utilización de máquinas excavadoras convencionales. 

 

Únicamente será necesaria la utilización de martillo hidráulico para la excavación del 

afloramiento de substrato rocoso presente en el sector de la parcela colindante con la 

calle Espriu. 
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4.3.- Consideraciones generales 

 

Las excavaciones necesarias para la ejecución de las plantas sótano se recomienda que se 

realicen al amparo de muros pantalla. 

 

En el diseño de los muros pantalla pueden considerarse, para el cálculo de empujes, los 

siguientes parámetros geotécnicos, los cuales no incluyen factor de seguridad asociado: 

 

Cohesión efectiva (c’)      : 0.2 kg/cm2 

Angulo de rozamiento interno efectivo  (φ‘)  :  31º 

Densidad aparente (γ)     :  2.0 T/m3 

 

Debido a que el nivel freático se ha datado a una profundidad de 5.55 m respecto la cota de 

emboquille del sondeo S-1, no es de esperar que se deban prever medidas de agotamiento 

durante las excavaciones asociadas a las plantas sótano proyectadas. 

 

De acuerdo con los resultados de los análisis químicos realizados con una muestra de 

agua correspondiente al nivel freático y extraída de la tubería piezométrica instalada en el 

sondeo S-1, puede establecerse que dicha agua subterránea se clasifica como no agresiva 

para el hormigón según normativa EHE (Anejo 5, pag. 331). 

 

De esta forma, y considerando que los materiales presentes se clasifican igualmente como 

no agresivos para el hormigón de acuerdo con los resultados de los ensayos de laboratorio 

efectuados correspondientes a la determinación de su contenido en sulfatos, se determina 

que para la fabricación del hormigón de la cimentación no se tiene que considerar ninguna 

clase especifica de exposición asociada a un proceso de ataque químico. 
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Finalmente mencionar que, de acuerdo con el resultado obtenido del ensayo Lambe 

efectuado, no es de esperar que se produzcan fenómenos asociados a  la expansividad del 

terreno. 

 

 

 

 

 

 

 Rafael Montes Altaba      Rolando Cuesta Fernández 

 Geólogo       Ingeniero Superior de Minas 

 Dpto. de Geología y Geotecnia    Director de Departamento 
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ASUNTO:  NOTA TÉCNICA COMPLEMENTARIA 

ESTUDIO GEOTÉCNICO Nº 51419. 49 VIVIENDAS. SECTOR SUR. 
SANTA COLOMA DE GRAMANET (BARCELONA) 
 
CLIENTE: IMPSOL 

 
 
En referencia al Estudio Geotécnico realizado por EPTISA, de nº de expediente 51419 y 

fecha 19 de julio de 2005 correspondiente a las 49 viviendas proyectadas en el Sector Sur 

del municipio de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), a continuación se aporta la 

presente nota técnica donde se contempla información complementaria. 

 

De acuerdo con los resultados de la investigación realizada para dicho Estudio 

Geotécnico, y centrando la atención en el emplazamiento del sondeo S-1, zona donde se 

ha datado superficialmente una acumulación de escasa potencia de materiales de relleno, 

se considera que para el diseño de los muros proyectados en esa zona pueden 

considerarse, para el cálculo de empujes, los siguientes parámetros geotécnicos de los 

materiales de relleno, los cuales no incluyen factor de seguridad asociado: 

 
 
 Cohesión efectiva (c’)     : 0 kg/cm2 

 Angulo de rozamiento interno efectivo (φ’)  : 28 º 
 Densidad aparente (γ)     : 1,8 T/m3 
 
 
Los parámetros geotécnicos del resto de los materiales presentes se adjuntan en el citado 
Estudio Geotécnico. 
 
 
 
 
Mónica García Baeza 
Ingeniero Técnico de Minas 
Dpto. de Geología y Geotecnia 
 
Cerdanyola, 12 de abril de 2006 
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ASUNTO: COMENTARIOS REFERENTES AL ESTUDIO GEOTÉCNICO Nº 51419  

49 VIVIENDAS SECTOR SUR. SANTA COLOMA DE GRAMANET (BARCELONA) 

CLIENTE: IMPSOL 

 
 
En referencia al Estudio Geotécnico realizado por EPTISA en el sector sur de Santa Coloma de 

Gramanet (Barcelona), de fecha 19 de julio de 2005 y de numero de expediente 51419, le adjunto el 

siguiente escrito con el objeto de proporcionarle información complementaria. 

 

- De acuerdo con los resultados obtenidos de la investigación efectuada y tal como se describe en el 

informe correspondiente, la profundidad de aparición del substrato rocoso presente en el subsuelo 

investigado es variable, de tal manera que en algunos sectores de los edificios proyectados la cota de 

solera de la planta sótano queda situada en los materiales del substrato rocoso, tal como se muestra en 

el anejo A.3 en los perfiles estratigráficos interpretados del terreno. 

 

En este caso, se recomienda realizar la cimentación de los edificios proyectados en los sectores donde el 

substrato rocoso aparece a una profundidad inferior a 4 m respecto la cota de solera de la planta sótano, 

de manera superficial mediante zapatas empotradas en los materiales que constituyen dicho substrato 

rocoso. 

 

En estas condiciones y considerando el alto grado de meteorización que presenta el substrato rocoso, 

para el cálculo de la capacidad de carga y tensión admisible del mismo se han considerado las 

características del espacio de Boussinesq, adoptando condiciones de carga rápida, sin consolidación y sin 

drenaje, y en consecuencia considerando nulo el ángulo de rozamiento interno. 



De esta forma se ha obtenido que para el diseño de las zapatas puede adoptarse una tensión admisible 

máxima del terreno de 2.5 Kg/cm2, donde se ha aplicado un factor de seguridad de 3 con el objeto de 

alejarnos de roturas parciales. 

 

Pese a que las zapatas se apoyarán sobre materiales del substrato, hecho que se ha de garantizar en 

cualquier caso, y por consiguiente el asiento que se generará bajo la carga transmitida será mínimo, se ha 

procedido, siguiendo criterios de la elástica clásica, a calcular el valor máximo del asiento total 

considerando carga sobre base rectangular rígida. 

 

De esta forma, el asiento total previsto bajo el centro de una zapata cuadrada que transmita al terreno 

una tensión de 2.5 kg/cm2, será inferior al centímetro, el cual se considera admisible para este tipo de 

cimentación. 

 

Por consiguiente puede realizarse la cimentación de los bloques proyectados de manera superficial 

mediante zapatas empotradas en los materiales que constituyen el substrato rocoso, en aquellos sectores 

donde la profundidad de aparición del mismo se inferior a 4 m, utilizando para su diseño una tensión 

máxima a transmitir al terreno de 2.5 kg/cm2. 

 

Considerando que de acuerdo con los resultados obtenidos de la investigación realizada el substrato 

puede aparecer a profundidades mayores a la de la cota de solera de la planta sótano de los edificios 

proyectados y como máximo recomendado para este tipo de cimentación a una profundidad de 4 m 

respecto dicha solera, puede estudiarse la opción de apoyar las zapatas sobre pedestales de hormigón en 

masa o ciclópeo, cuya base deberá quedar asimismo apoyada en su totalidad en los materiales que 

constituyen el substrato. 

 

La sección de estos pedestales ha de ser como mínimo 20 cm por lado superior a las dimensiones de las 

zapatas, siendo su contacto horizontal. 

 



- De igual manera, en los sectores donde la profundidad de aparición del substrato rocoso supere los 4 

m de profundidad respecto la cota de solera la planta sótano de los edificios proyectados, se recomienda 

realizar la cimentación de manera profunda mediante pilotes empotrados un mínimo de 4 diámetros en 

el substrato rocoso. 

 

Tal como se presenta en el Estudio Geotécnico y considerando las características de los materiales, para 

el cálculo de los pilotes se aportan los siguientes datos correspondientes a la resistencia unitaria por 

fuste (rf) y a la resistencia unitaria por punta (rp) de los diferentes materiales, los cuales no incluyen factor 

de seguridad asociado: 

 

* resistencia unitaria por fuste (rf) 

 - Suelos cuaternarios: 2.0 T/m2 

 - Substrato rocoso: 6.0 T/m2 

* resistencia unitaria por punta (rp) 

 - Substrato rocoso: 120 T/m2 

 

Debido a que estos valores de resistencia unitaria por fuste y por punta no se encuentran afectados por 

un factor de seguridad, se recomienda utilizar un coeficiente de seguridad de 3 en la determinación de la 

correspondiente Resistencia por fuste (Rf) y de la Resistencia por punta (Rp) 

 

- En el sector donde está prevista la ejecución de una escalera para salvar el desnivel entre la calle Espriu 

y la calle Joan Ubach, y de acuerdo con la información obtenida de la investigación realizada, se 

recomienda no superar una inclinación de talud con la parcela vecina de 1H : 1V. 

 

 

 

Mónica García Baeza 

Departamento de Geología y Geotecnia  

Cerdanyola, 25 de enero de 2006 
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Relleno

Arcilla, arena, gravas y fragmentos 
centimétricos de pizarra (2-5 cm.)
El tamaño de grano de la arena es fino-
medio, y el de las gravas es fino
Se observa la presencia de fragmentos 
de ladrillo de orden centimétrico (2-5 
cm.)

Suelo

Arena con bastante arcilla de color rojizo 
y algo de gravas, de compacidad 
medianamente densa (SC)

Presencia de fragmentos centimétricos 
de pizarra y de rocas sedimentarias 
silícicas(2-8 cm.) 

Se observa moderada cementación e 
indicios de precipitaciones de fosfatos
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Substrato
Pizarra de grado de meteorización V

Suelo

Arena con bastante arcilla de color rojizo 
y algo de gravas, de compacidad 
medianamente densa (SC)

Presencia de fragmentos centimétricos 
de pizarra y de rocas sedimentarias 
silícicas(2-8 cm.) 

Se observa moderada cementación e 
indicios de precipitaciones de fosfatos

Substrato
Pizarra de grado de meteorización V
(Se presenta en forma de arena arcillosa de 
color rojizo con bastantes gravas de pizarra 
de morfologías angulosa-subangulosa.
Se observa la presencia de fragmentos 
centimétricos de pizarra, micas, 
precipitación de fosfatos e intensa 
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Substrato
Pizarra de grado de meteorización V
(Se presenta en forma de arcilla arenosa de 
color rojizo con algo de gravas. El tamaño 
de grano de la arena es grueso. Se observa 
la presencia de fragmentos centimétricos 
de pizarra (2-3 cm.))

Substrato

Pizarra de grado de meteorización V
(Se presenta en forma de arena con 
bastante arcilla de color rojizo con algo 
de gravas
Las gravas son de pizarra y de tamaño 
de grano fino)

De 13,50 a 13,80 m: Presencia de 
fragmentos centimétricos de pizarra 
(3-5 cm.)

Substrato
Pizarra de grado de meteorización V
(Se presenta en forma de arcilla gravosa de 
color rojizo. Se observa la presencia de 
fragmentos centimétricos de pizarra)
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Substrato

Pizarra de grado de meteorización V

(Se presenta en forma de arcilla gravosa 
de color rojizo
Se observa la presencia de fragmentos 
centimétricos de pizarra)
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 '�!*� FINAL DEL SONDEO (20,40 m)
20,5
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24,5

25

Substrato
Pizarra de grado de meteorización V
(Se presenta en forma de arcilla gravosa)



49 VIVIENDAS SECTOR SUR
SANTA COLOMA DE GRAMANET (BARCELONA)

SONDEO S-1. EMPLAZAMIENTO

SONDEO S-1. CAJA Nº 1, DE 0,00 A 3,00 m



SONDEO S-1. CAJA Nº 2, DE 3,00 A 6,00 m

49 VIVIENDAS SECTOR SUR
SANTA COLOMA DE GRAMANET (BARCELONA)

SONDEO S-1. CAJA Nº 3, DE 6,00 A 9,00 m



SONDEO S-1. CAJA Nº 4, DE 9,00 A 12,00 m

49 VIVIENDAS SECTOR SUR
SANTA COLOMA DE GRAMANET (BARCELONA)

SONDEO S-1. CAJA Nº 5, DE 12,00 A 15,00 m



49 VIVIENDAS SECTOR SUR
SANTA COLOMA DE GRAMANET (BARCELONA)

SONDEO S-1. CAJA Nº 7, DE 18,00 A 20,40 m

SONDEO S-1. CAJA Nº 6, DE 15,00 A 18,00 m
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Suelo

Arcilla arenosa de color rojizo con algo 
de gravas, de consistencia 
moderadamente firme (CL)

El tamaño de grano de la arena es fino, 
y el de las gravas es fino-medio

Se observan fragmentos centimétricos 
de pizarra

Substrato
Pizarra de grado de meteorización V
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Substrato

Pizarra de grado de meteorización V

(Se presenta en forma de arcilla rojiza 
con bastantes gravas 
Las gravas son de pizarra
El tamaño de grano de las gravas es 
medio-grueso y presentan morfología  
angulosa-subangulosa
Presencia de fragmentos centimétricos 
de pizarra (3-5 cm.)
Se observa la presencia de micas y 
precipitaciones de fosfatos
Presencia de intensa cementación)

Substrato
Pizarra de grado de meteorización V
(Se presenta en forma de gravas con algo 
de arcilla)
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Substrato

Pizarra de grado de meteorización V

(Se presenta en forma de gravas de 
pizarra silícica con algo de arcilla
El tamaño de grano de las gravas es 
medio-grueso y presentan morfología 
angulosa
Se observa la presencia de fragmentos 
centimétricos de pizarra y roca 
sedimentaria silícica (3-6 cm.))

Substrato

Pizarra de grado de meteorización V

(Se presenta en forma de gravas 
arcillosas
El tamaño de grano de las gravas es 
fino-medio y su morfología angulosa
Las gravas son de pizarra)
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Substrato
Pizarra de grado de meteorización V
(Se presenta en forma de gravas 
arcillosas)



49 VIVIENDAS SECTOR SUR
SANTA COLOMA DE GRAMANET (BARCELONA)

SONDEO S-2. EMPLAZAMIENTO

SONDEO S-2. CAJA Nº 1, DE 0,00 A 3,00 m



SONDEO S-2. CAJA Nº 2, DE 3,00 A 6,00 m

49 VIVIENDAS SECTOR SUR
SANTA COLOMA DE GRAMANET (BARCELONA)

SONDEO S-2. CAJA Nº 3, DE 6,00 A 9,00 m



49 VIVIENDAS SECTOR SUR
SANTA COLOMA DE GRAMANET (BARCELONA)

SONDEO S-2. CAJA Nº 5, DE 12,00 A 15,00 m

SONDEO S-2. CAJA Nº 4, DE 9,00 A 12,00 m



49 VIVIENDAS SECTOR SUR
SANTA COLOMA DE GRAMANET (BARCELONA)

SONDEO S-2. CAJA Nº 6, DE 15,00 A 15,60 m



HOJA 1 DE 3
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Suelo

Arena arcillosa de color rojizo con 
bastantes gravas, de compacidad 
medianamente densa (SC)

Presencia de fragmentos centimétricos 
de pizarra (2-5cm.)
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HOJA 2 DE 3
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Suelo
Arena arcillosa de color rojizo con 
bastantes gravas, de compacidad 
medianamente densa (SC)

Substrato

Pizarra de grado de meteorización V

(Se presenta en forma de arcilla de color 
rojizo con algo de arena y con bastantes 
gravas
Las gravas son de pizarra, de tamaño de 
grano medio-grueso y presentan 
morfologías angulosa-subangulosa
Se observa la presencia de micas, 
precipitación de fosfatos y fragmentos 
centimétricos de pizarra)
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HOJA 3 DE 3
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15 FINAL DEL SONDEO (15,00 m) *(!��

Substrato

Pizarra de grado de meteorización V

(Se presenta en forma de arcilla de color 
rojizo con algo de arena y con bastantes 
gravas
Las gravas son de pizarra, de tamaño de 
grano medio-grueso y presentan 
morfologías angulosa-subangulosa
Se observa la presencia de micas, 
precipitación de fosfatos y fragmentos 
centimétricos de pizarra)



49 VIVIENDAS SECTOR SUR
SANTA COLOMA DE GRAMANET (BARCELONA)

SONDEO S-3. CAJA Nº 1, DE 0,00 A 3,00 m

SONDEO S-3. CAJA Nº 2, DE 3,00 A 6,00 m



SONDEO S-3. CAJA Nº 3, DE 6,00 A 9,00 m

49 VIVIENDAS SECTOR SUR
SANTA COLOMA DE GRAMANET (BARCELONA)

SONDEO S-3. CAJA Nº 4, DE 9,00 A 12,00 m



49 VIVIENDAS SECTOR SUR
SANTA COLOMA DE GRAMANET (BARCELONA)

SONDEO S-3. CAJA Nº 5, DE 12,00 A 15,00 m



HOJA 1 DE 2
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Substrato

Pizarra de grado de meteorización V

(Se presenta en forma de arcilla de color 
rojizo con bastante arena y bastantes 
gravas
El tamaño de grano de la arena es fino-
medio, y el de las gravas es medio

Las gravas presentan morfología 
angulosa-subangulosa y son de pizarra

Presencia de micas y precipitaciones de 
fosfatos

De 3,60 a 4,20 m: Presencia de intensa 
cementación)

Substrato
Pizarra de grado de meteorización V
(Se presenta en forma de gravas
Las gravas son de pizarra y presentan 
tamaño de grano medio-grueso y 
morfología angulosa-subangulosa)
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HOJA 2 DE 2
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 6!"� FINAL DEL SONDEO (7,80 m)
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Substrato

Pizarra de grado de meteorización V

(Se presenta en forma de gravas
Las gravas son de pizarra y presentan 
tamaño de grano medio-grueso y 
morfología angulosa-subangulosa)

Substrato
Pizarra de grado de meteorización V
(Se presenta en forma de arcilla arenosa 
de color rojizo con algo de gravas)
El tamaño de grano de las gravas es 
medio y presentan morfología angulosa-
subangulosa
Presencia de micas y fragmentos 
centimétricos de pizarra)
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49 VIVIENDAS SECTOR SUR
SANTA COLOMA DE GRAMANET (BARCELONA)

SONDEO S-4. EMPLAZAMIENTO

SONDEO S-4. CAJA Nº 1, DE 0,00 A 3,00 m



SONDEO S-4. CAJA Nº 2, DE 3,00 A 6,00 m

49 VIVIENDAS SECTOR SUR
SANTA COLOMA DE GRAMANET (BARCELONA)

SONDEO S-4. CAJA Nº 3, DE 6,00 A 7,80 m



HOJA 1 DE 2
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Suelo

Arcilla de color rojizo con algo de arena 
y algo de gravas (CL)

El tamaño de grano de la arena es fino, 
y el de las gravas es fino-medio

Las gravas son de pizarra y presentan 
morfología angulosa-subangulosa

Presencia de fragmentos centimétricos 
de pizarra (2-5 cm.)
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HOJA 2 DE 2
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Suelo

Arcilla de color rojizo con algo de arena 
y algo de gravas (CL)

Presencia de fragmentos centimétricos 
de pizarra (2-5 cm.)

Substrato

Pizarra de grado de meteorización V

(Se presenta como una arena con 
bastante arcilla de color rojizo y gravas)
El tamaño de grano de la arena es fino-
medio
Presencia de micas, precipitación de 
fosfatos y fragmentos centimétricos de 
pizarra (3-6 cm.))

 

Substrato

Pizarra de grado de meteorización V

(Se presenta en forma de arena gravosa 
con algún indicio de arcilla de color 
rojizo
El tamaño de grano de las gravas es 
medio-grueso y presentan morfología
angulosa-subangulosa)

Se observa la presencia de fragmentos 
centimétricos de 
(3-10 cm) de pizarras blanquecinas 
silícicas y de rocas sedimentarias 
silícicas
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49 VIVIENDAS SECTOR SUR
SANTA COLOMA DE GRAMANET (BARCELONA)

SONDEO S-5. CAJA Nº 1, DE 0,00 A 3,00 m

SONDEO S-5. CAJA Nº 2, DE 3,00 A 6,00 m



SONDEO S-5. CAJA Nº 3, DE 6,00 A 10,00 m

49 VIVIENDAS SECTOR SUR
SANTA COLOMA DE GRAMANET (BARCELONA)



HOJA 1 DE 3
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CLIENTE: IMPSOL

OBRA: 49 VIVIENDAS SECTOR SUR
             SANTA COLOMA DE GRAMANET

Suelo

Arena arcillosa de color rojiza con algo 
de gravas, de compacidad densa (SC)

Presencia de fragmentos centimétricos 
de pizarra
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HOJA 2 DE 3
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CLIENTE: IMPSOL

OBRA: 49 VIVIENDAS SECTOR SUR
             SANTA COLOMA DE GRAMANET
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5
(!)� (!)� Suelo. Arena arcillosa rojiza (SC)
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Substrato

Pizarra de grado de meteorización V

(Se presenta en forma de arcilla arenosa 
de color rojizo con indicios de gravas)

Las gravas son de pizarra silícica de 
color blanquecino y presentan 
morfología angulosa-subangulosa
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Substrato

Pizarra de grado de meteorización V

(Se presenta en forma de arcilla arenosa 
de color rojizo con indicios de gravas)

Las gravas son de pizarra silícica de 
color blanquecino y presentan 
morfología angulosa-subangulosa

Presencia de micas, precipitación de 
fosfatos y fragmentos centimétricos de 
pizarra (3-6 cm.))



49 VIVIENDAS SECTOR SUR
SANTA COLOMA DE GRAMANET (BARCELONA)

SONDEO S-6. EMPLAZAMIENTO

SONDEO S-6. CAJA Nº 1, DE 0,00 A 3,00 m



SONDEO S-6. CAJA Nº 2, DE 3,00 A 6,00 m

49 VIVIENDAS SECTOR SUR
SANTA COLOMA DE GRAMANET (BARCELONA)

SONDEO S-6. CAJA Nº 3, DE 6,00 A 9,00 m



SONDEO S-6. CAJA Nº 4, DE 9,00 A 12,00 m

49 VIVIENDAS SECTOR SUR
SANTA COLOMA DE GRAMANET (BARCELONA)

SONDEO S-6. CAJA Nº 5, DE 12,00 A 15,00 m
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Substrato

Pizarra de grado de meteorización V

(Se presenta en forma de gravas de 
pizarra con algo de arcilla de color rojizo
El tamaño de grano de las gravas es 
fino-medio y presentan morfología 
angulosa
Se observan fragmentos de orden 
centimétrico de pizarra blanquecina de 
composición silícica y de roca 
sedimentaria silícica (3-10 cm.))
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Suelo

Arena arcillosa de color rojizo con 
batantes gravas (SC)

Presencia de fragmentos centimétricos 
de pizarra (2-5 cm.)
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Substrato

Pizarra de grado de meteorización V

(Se presenta en forma de gravas de 
pizarra con algo de arcilla de color rojizo
El tamaño de grano de las gravas es 
fino-medio y presentan morfología 
angulosa
Se observa la presencia de fragmentos 
de orden centimétrico de pizarra 
blanquecina de composición silícica y 
de roca sedimentaria silícica (3-10 cm.))



49 VIVIENDAS SECTOR SUR
SANTA COLOMA DE GRAMANET (BARCELONA)

SONDEO S-7. CAJA Nº 1, DE 0,00 A 3,00 m

SONDEO S-7. CAJA Nº 2, DE 3,00 A 6,00 m



SONDEO S-7. CAJA Nº 3, DE 6,00 A 9,00 m

49 VIVIENDAS SECTOR SUR
SANTA COLOMA DE GRAMANET (BARCELONA)
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PROJECTE D’INSTAL·LACIONS: 

 

ELECTRICITAT 

FONTANERIA 

SISTEMA SOLAR 

SANEJAMENT 

VENTILACIÓ 

GAS 

CALEFACCIÓ 
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1. OBJECTE 
 
L’objecte d’aquest projecte és el de definir les instal·lacions interiors de l’edifici que es 
projecta al carrer Joan Ubach 46-50 de Santa Coloma de Gramanet (Maresme) per 
tal de garantir uns serveis adequats als usuaris i el compliment de tota la 
reglamentació en vigor que sigui d’aplicació a aquestes instal·lacions. 
 
Les instal·lacions objecte d’estudi en aquest projecte són: 

 
I. electricitat 

II. fontaneria 
III. sistema solar 
IV. sanejament 
V. ventilació 

VI. gas 
VII. calefacció 

 
 
2. DADES  DEL PROMOTOR 
 
IMPSOL, Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial 
DNI/NIF P0800031G 
Carrer 62 Num. 16 Edifici A 
Zona Franca 08040 Barcelona 
 
 
3. CARACTERÍSTIQUES DE L’EDIFICI 
 
Es tracta d’un edifici de deu plantes sobre rasant que s’adapta a una topografia 
marcada amb desnivells pronunciats al solar. A l’edifici hi ha dues plantes destinades 
a garatge. Utilitzant la nomenclatura dels projecte arquitectònic el desglossament de 
superfícies, així com l’ús a què es destinen, és el següent: 
 
 Ús principal Superfície útil [m2] Superfície construïda [m2] 
Planta 0 Comercial   
Planta 1 Habitatge   
Planta 2 Habitatge   
Planta 3 Habitatge   
Planta 4 Habitatge   
Planta 5 Habitatge 

Garatge 
  

Planta 6 Habitatge 
Garatge 

  

Planta 7 o Baixa Habitatge 
Comercial 

  

Planta 8 Habitatge   
Planta 9 Habitatge   
Planta 10 Habitatge   
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Els 50 habitatges de l’edifici es classifiquen segons les seves característiques en: 
 

 Quanititat Sup. útil 
(m2) 

Tipus A 4 59.72 
Tipus B 4 57.30 
Tipus C 4 60.50 
Tipus D 3 58,30 
Tipus E 3 61,20 
Tipus F 3 74,00 
Tipus G 3 67,10 
Tipus H 3 90,30 
Tipus I 16 89,50 
Tipus J 3 61,10 
Tipus K 4 72,80 
 50  

 
 
Per plantes queden repartits de la manera següent: 
 
 PLANTA  
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Tipus A        1 1 1 1 4 
Tipus B        1 1 1 1 4 
Tipus C        1 1 1 1 4 
Tipus D         1 1 1 3 
Tipus E         1 1 1 3 
Tipus F         1 1 1 3 
Tipus G         1 1 1 3 
Tipus H         1 1 1 3 
Tipus I  1 1 2 3 3 3 3    16 
Tipus J      1 1 1    3 
Tipus K   1 1 1 1      4 
Total  1 2 3 4 5 4 7 8 8 8 50 
 
 
 
4. DOCUMENTACIÓ QUE ES PRESENTA 
 
La documentació que s’adjunta està descomposta en: 
 

 Una memòria amb un capítol per a cada tipus d’instal·lació: 
 

 pressupost: 
o amidaments 
o aplicació de preus 
o resum del pressupost 
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ELECTRICITAT 
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1. OBJECTE 
 
L’objecte d’aquest capítol és el de definir les instal·lacions elèctriques de l’edifici: les 
de les instal·lacions d’enllaç, les de les zones comunitàries i les dels habitatges; 
també s’hi cobreixen les necessitats de subministrament elèctric del garatge. 
 
 
 
2. NORMATIVA 
 
A les instal·lacions projectades en aquest capítol els són d’aplicació directa la següent 
relació de la normativa vigent: 
 

 Reial Decret 842/2002. Reglament electrotècnic per a baixa tensió. 

 
Tot i no ser normatiu, també s’ha tingut en compte i a l’espera de la nova edició 
adaptada al REBT de 2002: 
 

- Guia vademècum per a instal·lacions d’enllaç. Fecsa-Ener; grup Endesa. 1a 

edició. Maig 2000. 

 
 
 
3. DADES RELLEVANTS DE L’EDIFICI 
 
3.1. Ús a què es destina 
 
Segons els criteris de la ITC-BT-10 l’edificació objecte d’estudi es classifica com: 
 

 Edifici destinat principalment a habitatge 
 
 
 
4. CONSIDERACIONS GENERALS 
 
4.1. Esquema de distribució 
 
En tota la instal·lació es seguirà un esquema de distribució TT; per tant, el neutre del 
transformador i les masses metàl·liques de les càrregues quedaran unides a terra de 
forma independent. 
 
 
4.2. Distribució de càrregues 
 
La distribució de càrregues entre les fases s’ha fet buscant un compromís entre 
l’equilibri entre aquestes per minimitzar els corrents al neutre i la simplificació racional 
dels circuits. 
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4.3. Caigudes de tensió a les línies 
 
Per al cas d’edificis amb concentració de comptadors s’accepten els valors següents 
com a límits de caigudes de tensió: 
 

Línia Caiguda de tensió 
Línia General d’Alimentació 0,5 % 
Derivació Individual 1% 
Instal·lacions interiors habitatges (1) 3% 
Instal·lacions interiors força (1) 5% 

 
(1) Segons la ICT-BT-19 Punt 2.2.2 s’accepta la 
compensació de caigudes entre la derivació 
individual i les instal·lacions interiors. 

 
 
4.4. Colors i propietats dels conductors 
 
Tots els aïllaments seran no propagadors d’incendi i d’emissió de fums i d’opacitat 
reduïda i tindran una tensió d’aïllament de com a mínim 450/750V. 
 
Pel que fa al colors dels conductors, es seguirà el criteri següent: 
 

Conductor Color 
fases Negre, gris i marró 
neutre Blau clar 
protecció Verd-groc 

 
 
 
 
4.5. Observacions per a l’execució 
 
En la fase d’execució de la instal·lació i posada en obra dels tubs de protecció 
s’observaran les prescripcions generals següents: 
 

 El traçat de les canalitzacions es farà seguint línies verticals i horitzontals. 
 Els tubs s’uniran entre si mitjançant els accessoris adequats 
 Les corbes seran continues i no originaran reduccions de secció 

inadmissibles. 
 Serà possible la introducció i retirada dels conductors dels de manera senzilla 

un cop s’hagin col·locat i fixat aquests últims i els accessoris pertinents. 
 
Pel cas de muntatge fix en superfície: 

 
 Els tubs es fixaran mitjançant brides protegides contra la corrosió i 

subjectades sòlidament. 
 Els tubs s’adaptaran a la superfície sobre la que s’instal·lin. 
 Caldrà, sempre que sigui possible, que els tubs estiguin a una alçada mínima 

de 2.5m 
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 Si es creuen juntes de dilatació caldrà emprar mànegues lliscants. 
 

Pel cas de muntatge fix encastat: 
 

 En la instal·lació a l’interior dels elements de la construcció, les regates no 
posaran en perill la seguretat de les parets o dels sostres en les que es facin. 

 
 
 
5. CÀLCULS JUSTIFICATIUS I TAULES 
 
Les fórmules que s’utilitzaran en aquest capítol són les següents: 
 
Per a sistemes monofàsics: 
 

 
                      Pc 
     I  = --------------------- 
                V * cos ϕ 
 

 
                   2 * Lc * Pc  
     ∆V = --------------------- 
                    s * K * V 
 

 
Per a sistemes trifàsics: 
 

 
                      Pc 
     I  = --------------------- 
             V * cos ϕ * V3 
 

 
                     L * Pc  
     ∆V = --------------------- 
                    s * K * V 
 

 
I Intensitat [A] 
∆V Caiguda de tensió parcial [V] 
Pc Potència calculada [W] 
V Tensió nominal de línia [V], monofàsic: 230V trifàsic: 400V (REBT Art. 4) 

cos ϕ Factor de potència 
Lc Longitud simple de la línia de càlcul [m] 
S Secció del conductor en [mm2] 
K Conductivitat del conductor [m/(Ohm*mm2)], per al coure 56 m/(Ohm*mm2) 

 
 
Posada a terra 
 

Resistència a terra de l’anell 
          2 x ro 
  R=-------------- 
             L 

Resistència a terra d’n piques 
            ro 
  R=-------------- 
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           n x  L 
 
 
 
 
Les taules que s’han utilitzat en aquest capítol són les següents:  
 

 Guia Tècnica ICT-BT-15 Taula A 
 Guia Tècnica ICT-BT-15 Taula F 
 Guia Tècnica ICT-BT-15 Taula G 
 ICT-BT-19 Taula 1 
 Guia Tècnica ICT-BT-21 Taula 5 

 
 
 
6. POSADA A TERRA 
 
Tal com estableix la ITC-BT-26 punt 3.1, per a edificacions noves, s’establirà una 
presa de protecció instal·lant al fons de les rases de cementació de l’edificació un 
cable rígid de coure nu format un anell tancat. 
 
A aquest anell s’hi connectaran els elèctrodes o piques necessaris per a tal d’assolir 
una resistència de posada a terra tolerable. 
 
L’estructura metàl·lica de l’edifici també es posarà en contacte amb l’anell de coure. 
Així mateix també caldrà posar a terra qualsevol altra massa metàl·lica important. 
 
Seria convenient que l’anell de l’edificació s’unís als anells de les edificacions veïnes 
per a formar una malla de la major extensió possible. 
 
Les connexions es faran per soldadura aluminotèrmica o autògena. 
 
Especificacions: 
 

 L’anell serà de cable rígid de coure nu serà de 35mm2 de secció. 
 Les piques seran d’acer recobert de coure de 14,6mm i 2m de llarg. 
 La línia principal de terra serà de coure de 16mm2 de secció. 
 La línia d’enllaç a terra serà de coure de 25mm2 de secció. 

 
S’estima la resistivitat del terreny en 200Ohms*m; per aconseguir una resistència de 
10Ohms (el REBT el fixa en 37Ohms, però l’ITC el rebaixa fins als 10Ohms) caldrà: 
 

 Que l’anell tingui un mínim de 40m de perímetre. 
 Que hi hagi un mínim de 4 piques. 

 
Tot i això, abans de la posada en funcionament de la instal·lació elèctrica caldrà 
comprovar que la resistència a terra és inferior als 10Ohms, i sinó fos així caldria anar 
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incrementant el nombre de piques fins a assolir una resistència global de posada a 
terra inferior al valor límit anterior. 
 

Secció de conductor 
de fase [mm2] 

Secció de conductor 
de neutre [mm2] 

S < 16 S 
16 < S < 32 16 

S > 32 S / 2 
 
 
 
6.1. PARALLAMPS 
 
Màxim de 2 Ohms fins a la posta a terra 
 
 
 
7. INSTAL·LACIONS D’ENLLAÇ  
 
7.1. OBJECTE 
 
L’objecte d’aquest subcapítol és el de definir les instal·lacions que conformen la 
infrastructura compresa entre l’escomesa i els quadres i de comandament i de 
protecció (no inclosos) de cada instal·lació receptora. Per tant es descriurà la 
infrastructura necessària per a l’abastament elèctric de cadascun dels habitatges de 
l’edifici així com dels servis comunitaris i del garatge. 
 
 
7.2. OBSERVACIONS 
 
Tot i que tècnicament cadascuna de les derivacions individuals en el seu conjunt 
formen part de les instal·lacions d’enllaç, tant la caixa per a l’interruptor de control de 
potència com els dispositius generals de comandament i de protecció han estat 
objecte de tractament als subcapítols d’instal·lacions receptores. Per tant, en aquest 
subcapítol s’especifiquen les característiques de: 
 

 Caixa General de Protecció  (3)      ITC-BT-13 
 Línia General d’Alimentació (4)      ITC-BT-14 
 Fusibles de seguretat 
 Comptadors (10)       ITC-BT-16 

 
Les instal·lacions d’enllaç es faran d’acord amb l’esquema 2.2.2 de la ITC-BT-12. 
 
 
7.3. DADES  DE LES INSTAL·LACIONS 
 
7.3.1. Escomesa 
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És la part de la instal·lació compresa entre la xarxa de distribució i la caixa general de 
protecció.  
 
Les característiques dels materials i les seves dimensions vindran dictaminades per la 
companyia subministradora. 
 
El punt d’entrada a l’edifici es decidirà de comú acord amb la companyia 
subministradora. Inicialment es preveu que sigui pel carrer Joan Ubach. 
 
Donades les característiques de potència de l’edifici s’ha habilitat un local tècnic a la 
planta baixa o +7 per al transformador. 
 
El subministrament des sortida del transformador serà de tipus trifàsic de 3x400/230V 
a 50Hz. 
 
 
 
7.3.2. Distribució de càrregues i potència instal·lada 
 
Les línies generals d’alimentació abastaran els circuits següents: 
 

LGA 1 – JOAN UBACH 
Circuit Fases Potència 
Garatge  RST 15.000 
Local 160 m2 RST 16.000 
Ascensor Joan Ubach RST 7.000 
Ascensor Esprius RST 7.000 
Previsió per a bombes d’impulsió RST 2.000 
Il·luminació Interior R 5.000 
Il·luminació Exterior S 5.000 
Telecomunicacions T 6.000 
Habitatges 1 2 3 4 5 6 9 R 40.250 
Habitatges 10 11 12 13 14 17 20 S 40.250 
Habitatges 18 19 21 22 25 26 27 T 40.250 
TOTAL Joan Ubach  183.750 

 
 

LGA 2 – ESPRIU 
Circuit Fases Potència 
Local 73.30 m2 RST 7.300 
Habitatges 32 33 34 35 36 37 38 39 40 R 51.750 
Habitatges 7 8 15 16 23 24 28 29 30 31 S 57.500 
Habitatges 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 T 57.500 
TOTAL Esprius  174.050 

 
 



ττAAUU  ®® 

 8

 Potència 
LGA1 R 45.250
LGA1 S 45.250
LGA1 T 46.250
LGA1 RST 47.000
LGA2 R 51.750
LGA2 S 57.500
LGA2 T 57.500
LGA2 RST 7.300
Potència instal·lada 360.800

 
 
7.3.3. Previsió de càrregues i potència a contractar 
 
 
Càrregues Joan Ubach Potència unitària [W] Quantitat Potència [W] 
Serveis comuns 32.000 1 32.000
Habitatges Joan Ubach   5.750 15.3 (21) 87.975
Local 160 16.000  1 16.000
Garatge 15.000  1   15.000
Previsió de càrregues 150.975
 
 
Càrregues Esprius Potència unitària [W] Quantitat Potència [W] 
Habitatges Esprius   5.750 19.3 (29) 110.975
Local 73 7.300  1 7.300
Previsió de càrregues 118.275
 
 
Potència a contractar 269.250
 
 
7.3.4. Caixa General de Protecció 
 
Per la previsió de càrregues cal instal·lar dues CGPs. Les seves característiques 
exactes s’establiran en funció del projecte de sol·licitud d’escomesa. 
 

LGA Intensitat per fase [A] CGP [A] 
LGA1 (Joan Ubach) 265 400 
LGA2 (Esprius) 251 400 

 
 
7.3.5. Línia general d’alimentació 
 
Un cop obtingut el projecte de sol·licitud d’escomesa es podran determinar les 
seccions de les dues LGAs i de les seccions de conductor. 
 
La línia general d’alimentació 1 (LGA1) alimentarà: als 21 habitatges del bloc de la 
dreta de Joan Ubach, a tots els serveis comuns (il·luminació interior i exterior, 
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ascensors, recintes de telecomunicacions i la previsió per a bombes d’impulsió), al 
local de 160m2 i al garatge. La línia general d’alimentació 2 (LGA2) alimentarà: als 6 
habitatges del bloc esquerra de Joan Ubach, als 23 habitatges dels Esprius  i al local 
de 73m2. 
 
 
7.3.6. Fusibles de seguretat 
 
Tots seran omnipolars de tipus gl. 
LGA Intensitat per fase [A] Intensitat nominal fusibles de 

seguretat [A] 
LGA1 (Joan Ubach) 265 315 
LGA2 (Esprius) 251 315 

 
 
LGA Intensitat per fase [A] Intensitat nominal fusibles de 

seguretat [A] 
Serveis comuns 46 100 
Habitatges 25 (Monofàsic) 63 
Local 160 23 80 
Local 73 11 63 
Garatge 22 63 

 
 
7.3.7 Comptadors 
 
Pel que fa a la disposició dels comptadors es seguirà el que estableix la ITC-BT-12 
punt 2.2.2: col·locació de comptadors en forma centralitzada a un lloc. 
 

Circuits  TIPUS COMPTADOR 
[Kw] 

INTERRUPTOR 
GENERAL 

AUTOMÀTIC (1) [Kw] 
Serveis comuns T2* 31.5 63 
Habitatges M2 5.5 25 
Local 160 T2* 20 40 
Local 73 T2 8 15 
Garatge T2 15 30 

(1) Tots tindran un poder de tall de 4.5kV 
 
7.4. CÀLCULS JUSTIFICATIUS 
 
DERIVACIÓ INDIVIDUAL SERVEIS COMUNITARIS 
 
Canalització: Tubs en muntatge superficial / obre de fàbrica 
Longitud de càlcul L=3m 
Potència de càlcul: Pc=32000W 
Intensitat: I=45A 
Cable: EZ07Z1-K (AS) 450/750V  
Secció del conductor: s=4x16mm2 
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Intensitat màxima admissible: Iad=59A (ITC-BT-19 Taula 1: B, 3x PVC) 
Diàmetre exterior del tub: 50mm (Guia Tècnica ITC-BT-15 Taula G) 
Caiguda de tensió parcial: ∆V=0.64V;  ∆V%=0.40% < 1% (ITC-BT-15 Punt 3) 
Longitud màxima: Lmàx=44m => ∆V%=1% 
 
 
 
8. INSTAL·LACIONS RECEPTORES DELS SERVEIS COMUNITARIS  
 
8.1. OBJECTE 
 
L’objecte d’aquest subcapítol és el de definir el conjunt de les instal·lacions 
elèctriques dels serveis comunitaris, el qual està format per tota la infrastructura 
compresa entre les caixes de comandament i de protecció (incloses) fins als elements 
terminals o càrregues, tret de les de telecomunicacions i les dels ascensor, les quals 
ja estan especificades als projectes corresponents. Per aquestes últimes 
instal·lacions, el projecte present tan sols facilita les línies de derivació individuals 
pertinents. 
 
 
8.2. OBSERVACIONS 
 
Tal com estableix la ITC-BT-10 punt 3.2, el factor de simultaneïtat per als càlculs de 
les potències previstes serà igual a 1. 
 
 
8.3. DADES DELS SERVEIS COMUNITARIS 
 
8.3.1. Grau d’electrificació 
 
Donades les condicions de confort exigides per la part contractant, la potència 
elèctrica total de les instal·lacions comunitàries és de 32kW. 
 
 
8.3.2. Tipus de subministrament a contractar 
 
Per abastar les instal·lacions comunitàries caldrà, per tant, contractar una línia 
trifàsica de 3x400/230V a 50Hz de potència no inferior a l’especificada al punt 
anterior. 
 
 
8.4. DADES  DE LES INSTAL·LACIONS 
 
8.4.1. Instal·lacions d’enllaç interiors. Derivacions individuals 
 
8.4.1.1. Cablejat 
 
Del comptador dels serveis comunitaris sortiran les derivacions individuals de la taula 
següent: 
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Derivació individual Fases Potència [kW] Intensitat [A] 
Ascensor Joan Ubach RST 7.000 10
Ascensor Esprius RST 7.000 10
Previsió per a bombes d’impulsió RST 2.000 3
Telecomunicacions: RITI T 2.000 9
Telecomunicacions: RITU Ubach T 2.000 9
Telecomunicacions: RITU Esprius T 2.000 9
Il·luminació Interior R 5.000 22
Il·luminació Exterior S 5.000 22
 
 
Les característiques de cada derivació individual són les següents: 
 

Derivació individual Conductors 
[mm2] 

D. Tubs 
[mm] 

Longitud 
màxima [m] 

Ascensor Joan Ubach 6 32 44 
Ascensor Esprius 16 50 118 
Previsió per a bombes d’impulsió 6 32 70 
Telecomunicacions: RITI 6 (1) 32 (1) 44 
Telecomunicacions: RITU Ubach 6 (1) 32 (1) 44 
Telecomunicacions: RITU Esprius 10 (1) 40 (2) 73 
Il·luminació Interior 6 32 18 
Il·luminació Exterior 6 32 18 

(1) Secció i diàmetre establerts al projecte de telecomunicacions 
(2) Les secció i diàmetre establerts al projecte de telecomunicacions no 

compleixen la condició d’una caiguda de tensió a la DI inferior al 1% 
 
 
Tots els cables seran de tipus EZ07Z1K (AS) s’instal·laran a l’interior de tubs que 
complirà la UNE-EN 50086-2-1 (tub 4321). 
 
Cada derivació individual tindrà un cable EZ07Z1K (AS) de 1’5mm2. 
 
 
8.4.1.2. Recorregut vertical de les derivacions individuals 
 
La derivació individual de l’ascensor de Joan Ubach va a buscar el forat del costat de 
l’ascensor pel cel ras de la planta +7, per a on accedeix al local tècnic de l’ascensor 
que està al garatge a la planta +5. 
 
La derivació individual de l’ascensor d’Esprius accedeix a la planta +6 pel forat 
d’electricitat i va a buscar el cel ras del passadís d’aquesta planta fins al forat del 
costat del forat de l’ascensor d’Esprius per arribar al local d’aquest que està a la 
planta +0. 
 
La derivació individual de previsió per a les bombes queda al mateix local de 
comptadors elèctrics. 
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La derivació individual del RITI va directament al RITI a través de la paret divisora 
entre aquest i el local de comptadors elèctircs. 
 
La derivació del RITU d’Ubach va a buscar el forat del costat de l’ascensor d’Ubach 
pel cel ras de la planta +7. 
 
La derivació individual del RITU d’Esprius és paral·lela a la derivació individual de 
l’ascensor d’Esprius fins a arribar al forat del costat de l’ascensor d’Esprius i llavors 
tira amunt. 
 
Els quadres de protecció i comandament de les il·luminacions estan al mateix local de 
comptadors elèctrics. 
 
 
8.4.1.3. Caixa per a interruptor de control de potència 
 
Tal i com especifica el reglament, abans dels fusibles de seguretat, s’instal·larà una 
caixa per permetre la instal·lació de l’interruptor de potència juntament amb la caixa 
de comandament i de protecció. 
 
 
8.4.1.4. Caixes de comandament i de protecció 
 
La dels serveis comunitaris d’escales i passadissos s’instal·larà al mateix recinte que 
els comptadors Al seu interior s’hi instal·larà: 
 

1 interruptor general automàtic de 63A 
4 interruptors diferencials de40A bipolars 
10 petits interruptors automàtics de 10A bipolar 
1 petits interruptor automàtic de 16A bipolars 
1 petits interruptor automàtic de 25A bipolars 

 
El cablejat interior de la caixa es farà amb cable EZ07Z1K (AS) de 6mm2.  
 
Les dels recintes de telecomunicacions estaran a l’interior d’aquests, segons el 
projecte de telecomunicacions. 
 
Cada càrrega dels serveis comunitaris trifàsics tindrà la seva caixa de comandament i 
de protecció. La de l’ascensor estarà a la planta quarta a l’armari de l’ascensor i 
quedarà especificada al projecte de l’ascensor. La d’aigües grises està al recinte 
destinat a la depuració i quedarà especificada al projecte de depuració. 
 
 
8.4.2. Instal·lacions receptores 
 
El quadre dels serveis comunitaris d’escala i passadissos alimentarà als serveis que 
s’especifiquen al punt proper i ho faran en els circuits especificats en el punt següent. 
 
8.4.2.1. Previsió de càrregues 
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Per al càlcul de la previsió de càrregues de les dels serveis s’ha tingut en compte les 
consideracions següents: 
 
 
8.4.2.2. Circuits 
 

Interior 
Descripció Circuit Conductor 

[mm2] 
Escala Esprius 1 10(1) 
Escales secundàries Joan 
Ubach 

4 6 

Escales principals Joan 
Ubach 

5 2.5 

Planta +1 A 10(1) 
Planta +2 B 10(1) 
Planta +3 C 10(1) 
Planta +4 D 10(1) 
Planta +5 E 4 
Planta +6 F 4 
Planta +7 Esprius G 4 
Planta +7 Joan Ubach H 2.5 
Planta +8 I 2.5 
Planta +9 J 2.5 
Planta +10 K 2.5 

(1) S’ha d’utilitzar la secció de conductor indicada 
al menys fins a arribar a la planta corresponent 

 
 

Força escales 
Descripció Circuit Conductor 

[mm2] 
Escala 1 SC 10(1) 
Escala 4 SC 2.5 
Escala 5 SC 2.5 
Locals tècnics SC 4 

(2) S’ha d’utilitzar la secció de conductor indicada 
al menys fins a arribar a la planta corresponent 

 
Totes les lluminàries seran de tipus antivandàlic IP54. 
 
Per a la il·luminació d’espais comuns interiors s’utilitzaran interruptors temporitzats.  
 
Per a la il·luminació exterior s’utilitzarà un sensor crepuscular. 
 
 
 
8.5. CÀLCULS JUSTIFICATIUS 
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DERIVACIÓ INDIVIDUAL SERVEIS COMUNITARIS TELECOMUNICACIONS RITI 
Seccions de conductors diàmetres de tubs de protecció establerts al projecte de 
telecomunicacions. 
Canalització: Tubs en muntatge superficial / obre de fàbrica 
Longitud de càlcul L=10m 
Potència de càlcul: Pc=22000W 
Intensitat: I=9A 
Cable: EZ07Z1-K (AS) 450/750V  
Secció del conductor: s=2x6mm2+t6mm+comdament1’5mm 
Intensitat màxima admissible: Iad=36A (ITC-BT-19 Taula 1: B, 2x PVC) 
Diàmetre exterior del tub: 32mm 
Caiguda de tensió parcial: ∆V=0.57V;  ∆V%=0.25% < 1% (ITC-BT-15 Punt 3) 
Longitud màxima amb Pc=2200W: Lmàx=40m => ∆V%=1% 
Potència màxima amb Lc=10m: Pmàx=8800W  
 
 
DERIVACIÓ INDIVIDUAL SERVEIS COMUNITARIS TELECOMUNICACIONS RITU 
JOAN UBACH 
Seccions de conductors diàmetres de tubs de protecció establerts al projecte de 
telecomunicacions. 
Canalització: Tubs en muntatge superficial / obre de fàbrica 
Longitud de càlcul L=20m 
Potència de càlcul: Pc=2000W 
Intensitat: I=9.5A 
Cable: EZ07Z1-K (AS) 450/750V  
Secció del conductor: s=2x6mm2+t6mm+comdament1’5mm 
Intensitat màxima admissible: Iad=36A (ITC-BT-19 Taula 1: B, 2x PVC) 
Diàmetre exterior del tub: 32mm 
Caiguda de tensió parcial: ∆V=1.14V;  ∆V%=0.50% < 1% (ITC-BT-15 Punt 3) 
Longitud màxima amb Pc=2200W: Lmàx=40m => ∆V%=1% 
Potència màxima amb Lc=10m: Pmàx=4400W  
 
 
DERIVACIÓ INDIVIDUAL SERVEIS COMUNITARIS TELECOMUNICACIONS RITU 
ESPRIUS 
Seccions de conductors diàmetres de tubs de protecció establerts al projecte de 
telecomunicacions. 
Canalització: Tubs en muntatge superficial / obre de fàbrica 
Longitud de càlcul L=65m 
Potència de càlcul: Pc=2000W 
Intensitat: I=9A 
Cable: EZ07Z1-K (AS) 450/750V  
Secció del conductor: s=2x10mm2+t10mm+comdament1’5mm 
Intensitat màxima admissible: Iad=36A (ITC-BT-19 Taula 1: B, 2x PVC) 
Diàmetre exterior del tub: 40mm 
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Caiguda de tensió parcial: ∆V=2.0V;  ∆V%=0.89% < 1% (ITC-BT-15 Punt 3) 
Longitud màxima amb Pc=2000W: Lmàx=73m => ∆V%=1% 
 
 
DERIVACIÓ INDIVIDUAL SERVEIS COMUNITARIS ENLLUMENAT 
Canalització: Per canaló de quadre 
Longitud de càlcul L=5m 
Potència de càlcul: Pc=5800W 
Intensitat: I=25.2A 
Cable: EZ07Z1-K (AS) 450/750V  
Secció del conductor mínima: 6mm (ITC-BT-15 Punt 3) 
Secció del conductor: s=2x6mm2+t6mm+comdament1’5mm 
Intensitat màxima admissible: Iad=50A (ITC-BT-19 Taula 1: B, 2x PVC) 
Diàmetre mínim exterior del tub: 32mm (ITC-BT-15 Punt 2) 
Diàmetre exterior del tub: 40mm (Guia Tècnica ITC-BT-15 Taula F) 
Caiguda de tensió parcial: ∆V=0.76V;  ∆V%=0.33% < 1% (ITC-BT-15 Punt 3) 
Longitud màxima: Lmàx=14m => ∆V%=1% 
 
 
DERIVACIÓ INDIVIDUAL SERVEIS COMUNITARIS ASCENSOR Joan Ubach 
Canalització: Tubs en muntatge superficial / obre de fàbrica 
Longitud de càlcul L=18m 
Potència de càlcul: Pc=7000W 
Intensitat: I=10.1A 
Cable: EZ07Z1-K (AS) 450/750V  
Secció del conductor mínima: 6mm (ITC-BT-15 Punt 3) 
Secció del conductor: s=4x6mm2+t6mm+comdament1’5mm 
Intensitat màxima admissible: Iad=32A (ITC-BT-19 Taula 1: B, 3x PVC) 
Diàmetre mínim exterior del tub: 32mm (ITC-BT-15 Punt 2) 
Diàmetre exterior del tub: 40mm (Guia Tècnica ITC-BT-15 Taula G) 
Caiguda de tensió parcial: ∆V=0.64V;  ∆V%=0.40% < 1% (ITC-BT-15 Punt 3) 
Longitud màxima: Lmàx=44m => ∆V%=1% 
 
 
DERIVACIÓ INDIVIDUAL SERVEIS COMUNITARIS ASCENSOR Esprius 
Canalització: Tubs en muntatge superficial / obre de fàbrica 
Longitud de càlcul L=95m 
Potència de càlcul: Pc=7000W 
Intensitat: I=10.1A 
Cable: EZ07Z1-K (AS) 450/750V  
Secció del conductor mínima: 6mm (ITC-BT-15 Punt 3) 
Secció del conductor: s=4x16mm2+t16mm+comdament1’5mm 
Intensitat màxima admissible: Iad=59A (ITC-BT-19 Taula 1: B, 3x PVC) 
Diàmetre mínim exterior del tub: 32mm (ITC-BT-15 Punt 2) 
Diàmetre exterior del tub: 50mm (Guia Tècnica ITC-BT-15 Taula G) 
Caiguda de tensió parcial: ∆V=1.85V;  ∆V%=0.80% < 1% (ITC-BT-15 Punt 3) 
Longitud màxima: Lmàx=118.8m => ∆V%=1% 
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CABLEJAT A LA CAIXA DE PROTECCIÓ I DE COMANDAMENT SERVEIS 
COMUNITARIS ENLLUMENAT 
Canalització: Ponts 
Longitud de càlcul: L=0.5m 
Potència de càlcul: Pc=5800W 
Intensitat: I=25A 
Secció del conductor: s=10mm2 (ITC-BT-19 Taula 1: B, 2x PVC) 
Intensitat màxima admissible: Iad=50A (ITC-BT-19 Taula 1: B, 2x PVC) 
Caiguda de tensió parcial: ∆V=0.04V;  ∆V%=0.02% => La caiguda dels circuits 
interiors ha de ser inferior (3%-0.02%)+(1%-0.76%)=3.22% 
 
 
SC1-C1-1 Interruptor Automàtic de Protecció 10A 
Canalització: Tubs encastats 
Potència de càlcul: Pc=500W 
Intensitat: I=2.17A 
Conductors: 2xsmm2 (ITC-BT-19 Taula 1: B) 
Lmàx=12.9 x s 
s=2.5 => Lmàx= 32.2m => ∆V%=1% 
s=6 => Lmàx= 77.3m => ∆V%=1% 
s=10 => 128.8m => ∆V%=1% 
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9. INSTAL·LACIONS RECEPTORES DELS HABITATGES  
 
9.1. OBJECTE 
 
L’objecte d’aquest subcapítol és el de definir el conjunt de les instal·lacions 
elèctriques interiors de cadascun dels diferents tipus d’habitatge que integren l’edifici, 
el qual està format per tota la infrastructura compresa entre les caixes de 
comandament i de protecció (incloses) fins als elements terminals o càrregues. 
 
 
9.2. OBSERVACIONS 
 
Com que les necessitats i les característiques elèctriques de cadascun dels diferents 
tipus d’habitatge són molt similars, s’ha decidit unificar els seus projectes d’electricitat 
en un sol document i destacar-hi, quan sigui necessari, les singularitats pertinents, 
per facilitar ‘execució les instal·lacions de forma correcta en cada cas concret. 
 
 
9.3. DADES RELLEVANTS DELS HABITATGES 
 
9.3.1. Grau d’electrificació 
 
Donades les condicions de confort exigides per la part contractant, el grau 
d’electrificació dels habitatges serà: 
 

 Bàsic d’una potència a contractar no inferior a de 5750W 
 
 
9.3.2. Tipus de subministrament a contractar 
 
El subministrament serà de tipus monofàsic de 230V a 50Hz. 
 
 
9.4. DADES  DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
9.4.1. Instal·lacions d’enllaç interiors. Derivació individual 
 
9.4.1.1. Cablejat 
 
Els cables de la derivació individual, fase i neutre, serà de tipus EZ07Z1K (AS) amb 
les seccions següents: 
 
Secció 
conductor [mm2]

Diàmetre 
tubs [mm] 

Longitud màxima 
[m] 

Habitatges 

16 40 38 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 32, 33, 36 

25 50 59 1, 4, 30, 31, 34, 35, 37, 38, 
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39, 41, 42, 43 
35 50 90 40, 44, 45, 46 ,47, 48, 49, 

50 
 
 
Cada derivació individual tindrà un cable EZ07Z1K (AS) de 1’5mm2. 
 
Els cables que formen cada derivació individual s’instal·laran a l’interior d’un tub que 
complirà la UNE-EN 50086-2-1 (tub 4321) de 50mm de diàmetre. 
 
Per cada planta s’instal·là un tub de derivació individual el qual es deixarà buit. 
 
 
9.4.1.2. Recorregut vertical de les derivacions individuals 
 
Les derivacions individuals dels habitatges del carrer Joan Ubach surten del local de 
comptadors pel cel ras de la planta +7 i per aquest cel ras van als habitatges 
d’aquesta planta o accedeixen a plantes superiors pel forat del costat de l’ascensor 
d’Ubach. 
 
Les derivacions individuals dels habitatges del carrer Esprius arriben als cel rasos de 
les plantes +5 i +6 a través del forat d’electricitat del costat del local de comptadors. 
Els habitatges de les plantes +6 i +7 es fan des del cel ras de la planta +6, accedint a 
la +7 a través de petits forats al forjat. Les derivacions individuals dels habitatges 
entre les plantes +0 i +5 es fa a través del cel ras de la planta +5 a la qual s’hi arriba 
des del forat d’electricitat de la planta +7 seguint el pendent de la rampa d’accés a la 
planta +5 del garatge. Aquest tram serà convenienment protegit amb un conducte 
d’obra de fàbrica (RF 120). L’accés als habitatges de les plantes més baixes es fa a 
través del forat del costat del forat d’ascensor d’Esprius. Aquest forat presentarà un 
tallafocs al forjat de la planta +4. 
 
 
9.4.1.3. Tubs addicionals 
 
D’acord amb el reglament cal tirar dos tubs de derivació individual per cada deu 
habitatges. Així doncs se’n tirarà un  fins a la planta +10, un altre fins a la +8, i se’n 
faran arribar tres més fins al forat del costat de l’ascensor d’Esprius. 
 
 
9.4.1.4. Caixa per a interruptor de control de potència 
 
Tal i com especifica el reglament, s’instal·larà una caixa per permetre la instal·lació de 
l’interruptor de potència juntament amb la caixa de comandament i de protecció. 
 
 
9.4.1.5. Caixa de comandament i de protecció 
 
La seva situació s’especifica sobre plànol, al costat de l’entrada de cada habitatge, 
entre 1.4m i 2m d’alçada. 
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Al seu interior s’hi instal·larà: 
 

1 interruptor general automàtic de 25A bipolar 
1 interruptor diferencial de 40A bipolar 
1 petit interruptor automàtic de 10A bipolar 
3 petits interruptors automàtics de 16A bipolars 
1 petit interruptor automàtic de 25A bipolar 

 
El cablejat interior de la caixa es farà amb cable EZ07Z1K (AS) de 10mm2.  
 
 
9.4.2. Instal·lacions interiors. Número de circuits 
 
En compliment de la ITC-BT-25 la divisió de la instal·lació elèctrica interior queda de 
la manera següent: 
 
Descripció Circuit Potència [W] Tipus de presa 
Enllumenat  H-C1 750 Punt de llum 
Presa de corrent  H-C2 3450 (1) Base 16A 2p + T 
Cuina i forn H-C3 5400 (1) Base 25A 2p + T 
Rentadora, rentavaixelles i ACS H-C4 3450 (1) Base 16A 2p + T 
PC bany, vestíbul i habitació H-C5 3450 (1) Base 16A 2p + T 

 
(1) Segons ITC-BT-25 Taula 1 

 
 

 Les bases per a la presa de corrent per habitatge seran de tipus C2a segons 
la UNE 20315. 
 Les lluminàries hauran de ser conforme la ITC-BT-44. 
 En locals humits, tant dels punts de llum com les preses de corrent han estat 

situades tenint present la ITC-BT-27. 
 

Circuit Conductors [mm2] D. Tubs [mm] Lmàx  ∆Vacum= 4% [m] 
H-C1 1.5 16 126 
H-C2 2.5 20 34 
H-C3 6 25 52 
H-C4 2.5 20 34 
H-C5 2.5 20 34 

 
 
Tot el cablejat es farà dins de tub UNE-EN 50086-2-1 encastat de diàmetre funció de 
la secció dels conductors interiors segons la ITC-BT-21 Taula 1. 
 
9.5. CÀLCULS JUSTIFICATIUS 
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10. INSTAL·LACIONS RECEPTORES DELS LOCALS 
 
10.1. OBJECTE 
 
L’objecte d’aquest subcapítol és el de definir el conjunt de les instal·lacions 
elèctriques mínimes que han de tenir els locals. 
 
 
10.2. OBSERVACIONS 
 
Com que les activitats dels locals encara no estan definides s’equiparan amb els 
dispositius mínims. 
 
 
10.3. DADES  DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
10.3.1. Instal·lacions d’enllaç interiors. Derivació individual 
 
10.3.1.1. Cablejat 
 
Es tracta de derivacions trifàsiques. 
 
Els cables de la derivació individual, fase i neutre, serà de tipus EZ07Z1K (AS) amb 
les seccions següents: 
 

Habitatges Intensitat  
[A] 

Secció 
conductor [mm2]

Diàmetre 
tubs [mm] 

Longitud 
màxima [m] 

Local 160m2 (Joan 
Ubach) 

23 10 40 32 

Local 73m2 Esprius 11 16 50 112 
 
 
Cada derivació individual tindrà un cable EZ07Z1K (AS) de 1’5mm2. 
 
 
10.3.1.2. Recorregut vertical de les derivacions individuals 
 
La derivació individual del local 160 (Joan Ubach) arriba directament pel cel ras al 
local, a la paret que el separa del passadís principal. 
 
La derivació individual del local de 73 (Esprius) és paral·lela a la de l’ascensor 
d’Esprius: baixa pel forat d’electricitat, i pel cel ras de la planta +6 accedeix al forat de 
l’ascensor d’Esprius. 
 
 
10.3.1.3. Caixa per a interruptor de control de potència 
 
Tal i com especifica el reglament, s’instal·larà una caixa per permetre la instal·lació de 
l’interruptor de potència juntament amb la caixa de comandament i de protecció. 
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10.3.1.4. Caixa de comandament i de protecció 
 
La seva situació s’especifica sobre plànol, i estaran entre 1.4m i 2m d’alçada. La del 
local 160 (Joan Ubach) estarà a la paret de separació entre el passadís central i el 
local. La del local 73 (Esprius) estarà a l’interior de la paret de façana. 
 
Ambdues caixes constaran de: 
 

1 interruptor general automàtic de 25A tetrapolar 
interruptor diferencial de 40A tetrapolar 
1 petit interruptor automàtic de 10A tetrapolar 

 
 
 
11. INSTAL·LACIONS RECEPTORES DELGARATGE   
 
 
11.1. OBJECTE 
 
L’objecte d’aquest subcapítol és el de definir el conjunt de les instal·lacions 
elèctriques del garatge, part de les quals ja van ser objecte d’estudi en el projecte 
d’activitat d’aquest 
 
 
11.2. OBSERVACIONS 
 
La potència instal·lada del garatge d’acord amb el projecte d’activitat ha de ser de 
15000W 
 

 La potència calculada per al garatge és de 15.000W. 
 
La derivació individual serà trifàsica amb una secció de conductor de 10mm2 i dins 
d’un tub de 40mm de diàmetre. 
 
 
11.3. DADES  DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
11.3.1. Instal·lacions d’enllaç interiors. Derivació individual 
 
Com que al projecte d’activitat no s’hi especifica la localització del quadre de 
comandament i de protecció de moment aquest s’emplaçarà al local de comptadors 
elèctrics a l’espera que durant l’execució de l’obra s’especifiqui a on quedarà instal·lat 
definitivament. 
 
La derivació individual serà trifàsica amb una secció de conductor de 10mm2 de 
coure i amb el cable de comandament d’1.5mm2 corresponent 
 
 
11.3.1. Circuits 
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Com que al projecte d’activitat no s’hi especific 
 

Circuit Descripció Conductors [mm2] D. Tubs 
[mm] 

2 Escales principals 1.5 16 
3 Escales secundàries 2.5 20 
P Il·lumin. permanent 2.5 20 
NP6 Il·lumin. temporitzada planta +6 2.5 20 
NP5 Il·lumin. temporitzada planta +5 2.5 20 
EMERG Il.lumin. d’emergència 1.5 16 

 
L’alimentació de la il·luminació dels trasters es farà des del circuit d’il·luminació de la 
planta. 
 
 
 
11.3. CÀLCULS JUSTIFICATIUS 
 
DERIVACIÓ INIDVIDUAL GARATGE 
Canalització: Tubs en muntatge superficial / obre de fàbrica 
Longitud de càlcul L=15m 
Potència de càlcul: Pc=15000W 
Intensitat: I=25A 
Cable: EZ07Z1-K (AS) 450/750V  
Secció del conductor mínima: 6mm (ITC-BT-15 Punt 3) 
Secció del conductor: s=10x4mm2+t10mm+comdament1’5mm  
Intensitat màxima admissible: Iad=44A (ITC-BT-19 Taula 1: B, 3x PVC) 
Diàmetre mínim exterior del tub: 32mm (ITC-BT-15 Punt 2) 
Diàmetre exterior del tub: 40mm (Guia Tècnica ITC-BT-15 Taula F) 
Caiguda de tensió parcial: ∆V=1.16V;  ∆V%=0.50% < 1% (ITC-BT-15 Punt 3) 
Longitud màxima: Lmàx=30m => ∆V%=1% 
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1. OBJECTE  
 
L’objecte d’aquest capítol és el de definir les instal·lacions relacionades amb l’aigua de 
l’edifici: les de fontaneria i les del sistema solar tèrmic. 
 
 
2. NORMATIVA 
 
A les instal·lacions projectades en aquest capítol els són d’aplicació directa la següent 
relació de la normativa vigent: 
 

 Normes bàsiques per a les instal·lacions interiors de subministrament d’aigua 
del “Ministeri d’Indústria i Energia” 1975. 
 Reglament d’instal·lacions tèrmiques en edificis (Reial Decret 1751/1998) 
 Reial Decret 865/2003 per a la prevenció de legionel·losis 
 UNE-EN 14531-1:Sistemas de canalització en materials plàstics amb tubs de 

paret estructurada per evacuació d’aigües residuals (a baixa i alta temperatura) 
a l’interior de la estructura dels edificis. 
 Ordenança sobre la incorporació de sistemes de captació d’energia solar, 

l’estalvi energètic i la racionalització dels usos de l’aigua en els edificis del 
terme municipal de Santa Coloma de Gramenet. 
 Decret 21/2006 d’adopció de criteris d’ecoeficiència en els edificis: 

 
 
3. DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 
 
Es tracta d’un edifici de 50 habitatges, amb la següent distribució de plantes i 
habitatges: 
 
 Cota  
Planta +0 + 29,00 m Accés c/ Esprius 
Planta +1 + 33,00 m  
Planta +2 + 36,00 m  
Planta +3 + 39,00 m  
Planta +4 + 42,00 m  
Planta +5 + 45,00 m  
Planta +6 + 48,00 m  
Planta +7 + 51,00 m Accés c/ Ubach 
Planta +8 + 54,00 m Planta coberta 
Planta +9 + 57,00 m  
Planta +10 + 60,00 m  
Planta + 11 + 63,00 m Planta coberta 
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HABITATGES Quantitat Sup. útil Dormitoris Banys Cuines 
Tipus A 4 81,70 m2 3 2 1 
Tipus B 4 76,30 m2 3 2 1 
Tipus C 4 78,10 m2 3 2 1 
Tipus D 3 63,30 m2 2 1 1 
Tipus E 3 64,10 m2 2 1 1 
Tipus F 3 67,80 m2 2 1 1 
Tipus G 3 76,70 m2 3 2 1 
Tipus H 3 76,50 m2 3 2 1 
Tipus I 8 74,10 m2 3 2 1 
Tipus I’ 3 74,10 m2 3 2 1 
Tipus I’’ 5 74,30 m2 3 2 1 
Tipus J 3 60,40 m2 2 1 1 
Tipus K 4 54,90 m2 2 1 1 
 50     
 
 
 
4. FONTANERIA 
 
 
4.1. OBJECTE 
 
L’objecte d’aquest subcapítol és el de definir les instal·lacions de fontaneria per al 
subministrament d’aigua sanitària a cadascun dels 50 habitatges de l’edifici en estudi. 
 
La instal·lació cal que sigui executada per un instal·lador autoritzat segons els 
paràmetres indicats en aquesta documentació tècnica. 
 
 
4.2. ESQUEMA DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
El subministrament d’aigua a cada habitatge requereix una instal·lació formada per: 
 

 Escomesa 
 Centralització de comptadors 
 Instal·lació comuna 
 Instal·lació interior 

 
 
4.2.1. Escomesa 
 
En aquest sentit, l’execució tant de l’escomesa com les aixetes i vàlvules de maniobra 
corresponen a l’empresa subministradora. 
 
L’aixeta de pas de tota la instal·lació interior va col·locada en una pericó 
impermeabilitzat de forma que sigui accessible i permeti deixar sense aigua a tota la 
instal·lació. 
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Degut a la disposició de l’edifici en estudi s’ha previst dues escomeses independents 
ja que hi ha xarxa pública de distribució tant des del c/ Esprius com el c/ Ubach. 
 
 

 Escomesa c/ Esprius 
 
La canonada d’escomesa (de polietilè) enllaça la instal·lació interior que, a partir del 
local de comptadors centralitzats de la planta 0, alimentarà 7 habitatges repartits des 
de la planta +1 a la planta +5 de l’edifici, el local comercial adjacent i els sistemes 
solars tèmics corresponents. 
 

 Escomesa c/ Ubach 
 
La canonada d’escomesa (de polietilè) enllaça la instal·lació interior de la resta dels 
habitatges i locals amb la xarxa de distribució de l’empresa subministradora des del c/ 
Ubach a través del pàrking de planta +6, tot travessant la façana per un orifici practicat 
a tal efecte que permeti la lliure dilatació però perfectament impermeabilitzat. 
 
 
4.2.2. Comptador 
 
La instal·lació d’aigua als habitatges començarà amb el comptador amb tot el conjunt 
de valvuleria preceptiva. 
 
 

 Comptadors c/ Esprius 
 
La centralització de comptadors es realitza mitjançant 1 bateria d’acer galvanitzat de 
10 comptadors col·locada en un local destinat a tal efecte a la planta +0. 
 

 Dimensions de la bateria (10): 680 x 850 mm amb ∅ 75 mm 
 
 

 Comptadors c/ Ubach 
 
La centralització de comptadors es realitza mitjançant 2 bateries d’acer galvanitzat de 
27 i 24 comptadors cadascuna col·locades en un local destinat a tal efecte a la planta 
+7 de l’edifici, planta baixa des del c/ Ubach. 
 

 Dimensions de la bateria (27): 1.100 x 1.330 mm amb ∅ 75 mm 
 Dimensions de la bateria (24): 1.100 x 1.090 mm amb ∅ 75 mm 

 
Així, s’ha previst vàlvula de retenció a la canonada d’alimentació just a les connexions 
amb les 2 bateries de comptadors. 
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4.2.3. Instal·lació comuna 
 
La instal·lació estarà formada per un sistema de muntants del que es derivaran els 
serveis de cada habitatge pel patis de ventilació que hi ha a tal efecte tal com queda 
indicat als plànols. 
 

 Instal·lació c/ Esprius 
 

 La bateria de comptadors alimentarà tant el conjunt format pels 7 habitatges 
més pròxims al c/ Esprius (tipus I’ i K) i el local adjacent com les instal·lacions 
de plaques solars col·locades a les plantes +4 i +6. 

 
 Instal·lació c/ Ubach 

 
 La primera bateria de comptadors alimentarà el conjunt format pels 27 

habitatges més pròxims al c/ Ubach (tipus A, B, C, D, E, F, G i H). 
 

 La segona bateria de comptadors alimentarà tant el conjunt format pels 16 
habitatges més pròxims al c/ Esprius (tipus I, I’’, i J) i el local de la planta +7 
com les instal·lacions de plaques solars col·locades a les plantes +8 i +11. 

 
A l’entrada de cada recinte on hi hagi punts de consum, s’hi instal·laran aixetes de pas. 
A més a més, les canonades passaran per sobre el nivell de sortida del punts de 
consum al que donin servei. 
 
 
4.2.4. Instal·lació interior 
 
Des de cada comptador individual, la derivació particular de l’habitatge dóna servei 
directe d’aigua (AF) freda a tots els punts de consum relacionats a continuació i a una 
caldera mixta a gas estanca connectada, també, a la xarxa interior d’aigua calenta 
sanitària solar. 
 

 Caldera mural a gas estanca per a calefacció i aigua calenta sanitària. 
 

 Potència modulant de 6.000 kcal/h a 20.000 kcal/h 
 Caudal específic per a A.C.S. de 3,3 l/min a 13,2 l/min 
 Preparada per a treballar amb aigua escalfada prèviament. 

 
 
En cada entrada a una cambra humida es preveu una aixeta de pas per tal que, en cas 
de necessitat, es pugui segellar aquesta zona sense que el resta de l’habitatge se’n 
ressenti. 
 
Per donar compliment al RITE, en totes les canonades d’ACS s’ha previst aïllament 
tèrmic mitjançant polietilè expandit amb 20 mm de gruix. 
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4.2.5. Mesures d’estalvi d’aigua: 
 
En compliment del Decret 21/2006 d’adopció de criteris d’ecoeficiència cal aplicar: 
 

- Reguladors de pressió per a cada comptador individual per garantir aigua amb 
pressió (kg/m2): 1,5 < P < 2,5 

- Airejadors per aixetes (8 l/min a 2, 5 kg/m2) i dutxes (10 l/min a 2,5 kg/m2) 
- Dipòsit dels sanitaris amb volum de descàrrega màxim de 6 litres i amb doble 

sistema de descàrrega 
 
 
 
4.3. CLASSIFICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 
 

 Habitatges tipus A, B, C, G, H, I, I’ i I’’: 
 
Segons el cabal instal·lat s’obté que el subministrament és tipus D. 
 
Lavabo 0,10 l/s 2 0,20 l/s 
Sanitari amb dipòsit 0,10 l/s 2 0,20 l/s 
Bidet 0,10 l/s 1 0,10 l/s 
Dutxa 0,20 l/s 1 0,20 l/s 
Banyera 0,30 l/s 1 0,30 l/s 
Aigüera 0,20 l/s 1 0,20 l/s 
Rentadora 0,20 l/s 1 0,20 l/s 
Rentavaixelles 0,20 l/s 1 0,20 l/s 
TOTAL - - 1,60 l/s 
 
 

 Habitatges tipus D, E, F, J, K: 
 
Segons el cabal instal·lat s’obté que el subministrament és tipus C. 
 
Lavabo 0,10 l/s 1 0,10 l/s 
Sanitari amb dipòsit 0,10 l/s 1 0,10 l/s 
Bidet 0,10 l/s 1 0,10 l/s 
Dutxa 0,20 l/s 0 - 
Banyera 0,30 l/s 1 0,30 l/s 
Aigüera 0,20 l/s 1 0,20 l/s 
Rentadora 0,20 l/s 1 0,20 l/s 
Rentavaixelles 0,20 l/s 1 0,20 l/s 
TOTAL - - 1,20 l/s 
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4.4. MATERIALS DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
Els materials utilitzats en canonades, aixetes i vàlvules ha de ser capaços de suportar 
com mínim una pressió de treball mínima de 15 kg/cm2, resistents a la corrosió,  amb 
propietats físiques totalment estables al pas del temps i no poden alterar cap de les 
característiques de l’aigua. 
 

 Així doncs el material utilitzat és COURE. 
 
 
4.5. DIMENSIONAT DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
A continuació s’indiquen es diàmetres interiors de les canonades segons la NIA: 
 
ESCOMESA 70 mm 
ALIMENTACIÓ 80 mm 

 
 

 Muntants (coure) segons el tipus d’habitatge: 
 
Tipus A 33 mm Tipus H 33 mm 
Tipus B 33 mm Tipus I 33 mm 
Tipus C 33 mm Tipus I’ 28 mm 
Tipus D 26 mm Tipus I’’ 33 mm 
Tipus E 26 mm Tipus J 28 mm 
Tipus F 26 mm Tipus K 28 mm 
Tipus G 33 mm   
 
 
És important tenir present que s’ha considerat una pressió de subministrament 
suficient per a disposar de 25 m.c.a. a l’entrada de les bateries de comptadors. Així 
caldrà comprovar aquest hipòtesis en el moment de l’execució de l’obra per a 
determinar si és necessari la instal·lació de grups de pressió. 
 
 

 Derivacions individuals (coure) als punts de consum: 
 
Lavabo 12 mm Aixeta d’aparell Vàlvula temostàtica
Sanitari amb dipòsit 12 mm Aixeta d’aparell - 
Bidet 12 mm  Vàlvula temostàtica
Dutxa 15 mm Aixeta d’aparell Vàlvula temostàtica
Banyera 18 mm  Vàlvula temostàtica
Aigüera 15 mm Aixeta d’aparell Vàlvula temostàtica
Rentadora 15 mm Aixeta d’aparell - 
Rentavaixelles 15 mm Aixeta d’aparell - 
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En la fase d’execució de la instal·lació i posada en obra de les derivacions als punts de 
consum s’observaran les prescripcions generals següents: 
 

 El nivell inferior de l’arribada d’aigua ha d’abocar lliurament a 20 mm, com a 
mínim, per sobre de nivell màxim del desguàs. 

 Les aixetes mescladores d’aigua freda i calenta no han de permetre el pas d’un 
tipus d’aigua cap a l’altre. 

 
 
 
 
4.6. NECESSITATS D’AIGUA CALENTA SANITARIA 
 

 Habitatges tipus A, B, C, G, H, I, I’ i I’’: 
 

TAULA DE CABALS INSTANTANIS DE A.C.S. 
CABAL 1 Quantitat TEMPERATURA CABAL 2

Punts de Consum 
Q (l/min) (Unitats) T (ºC) Qi (l/min)

Lavabo 1 2 35 1,6 
Bidet 2,5 1 38 2,3 
Dutxa 7,5 1 38 7,5 
Banyera 10 1 40 10 
Aigüera 8 1 45 9,3 
     
Q = Qbanyera + Ki · (∑Qi)    

Ki = 0,10 Q (l/min) =  12,51   
 
 
 

 Habitatges tipus D, E, F, J, K: 
 

TAULA DE CABALS INSTANTANIS DE A.C.S. 
CABAL 1 Quantitat TEMPERATURA CABAL 2

Punts de Consum 
Q (l/min) (Unitats) T (ºC) Qi (l/min)

Lavabo 1 1 35 0,8 
Bidet 2,5 1 38 2,3 
Dutxa 7,5 0 38 7,5 
Banyera 10 1 40 10 
Aigüera 8 1 45 9,3 
     
Q = Qbanyera + Ki · (∑Qi)    

Ki = 0,10 Q (l/min) =  11,24   
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5. SISTEMA SOLAR TÈRMIC 
 
 
5.2. OBJECTE 
 
Es redacta el següent projecte amb l’objectiu de descriure les condicions tècniques  
dels elements de producció, emmagatzematge i consum d’aigua calenta sanitària, en 
base a l’energia solar tèrmica. 
 
 
5.3. DESCRIPCIÓ GENERAL 
 
 
5.3.1. Descripció de l’equipament 
 
Es tracta d’una instal·lació per a donar servei a un edifici de 50 habitatges, en el qual 
es disposa tant d’electricitat com de gas natural. 
 
Segons els programes d’habitabilitat definits, per a cada habitatge, es considera una 
ocupació total de 184 persones. 
 
Degut a la disposició de l’edifici en estudi s’ha dissenyat el sistema solar tèrmic en 6 
sistemes independents: 
 
Sistema 1 A, B, C 12 habitatges 48 persones   Planta +11 
Sistema 2 D, E, F  9 habitatges 27 persones   Planta +11 
Sistema 3 G, H  6 habitatges 24 persones   Planta +11 
Sistema 4 I, I’’, J 16 habitatges 61 persones Planta +8 
Sistema 5 K 4 habitatges 12 persones Planta +6 
Sistema 6 I’ 3 habitatges 12 persones Planta +4 
 
 
5.3.2. Demanda d’ACS 
 
Es considera una demanda de 35 litres, per persona i dia, d’aigua calenta sanitària a 
45ºC, el que representa una demanda total de 6.440 litres per dia. 
 
 
5.3.3. Hipotesis del disseny 
 
A les plantes de coberta, hi haurà un espai destinat als vasos d’expansió, els equips 
d’impulsió i la centraleta de regulació. 
 
La distribució estarà formada per un sistema de muntants del que es derivaran els 
serveis de cada habitatge pel patis de ventilació que hi ha a tal efecte. 
 
 
5.4. SISTEMA PROPOSAT 
 
Es proposa un sistema de tipus sistema solar tèrmic amb acumulació descentralitzada 
en cada habitatge. Aquest sistema consta de tres subsistemes diferenciats. 
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El primer subsistema és un camp de col·lectors centralitzat, que s’ubicarà a la coberta 
de l’edifici. 
 
El segon subsistema, és el sistema de distribució, format per la bomba de recirculació, 
la vàlvula de mescla i les canonades de distribució. La vàlvula de mescla ajusta la 
temperatura de circulació.  
 
Aquests dos elements formen un circuit tancat de circulació d’aigua amb propilengilcol. 
 
Finalment tenim les estacions domèstiques formades per un acumulador vertical amb 
un serpentí intern per permetre la transferència de calor amb la xarxa interior als 
habitatges d’aigua potable. 
 
Els baixants del circuit tancat condueixen l’aigua escalfada prèviament a cada una de 
les estacions domèstiques. 
 
 
 

 
 

Esquema de les instal·lacions 
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5.5. CAMP DE COL·LECTORS 
 
La concepció de circuit primari és una concepció de configuració de flux baix que 
permet: 
 

 Flux de treball més baix 
 Temperatura d’entrada interior 
 Utilització de canonades de menor diàmetre 
 Minimització de les pèrdues tèrmiques en les canonades. 

 
El col·lector utilitzat és un col·lector d’alta eficiència, en base a la seva superfície de 
captació selectiva i del seu elevat nivell d’aïllament. 
 
CAPTADOR SOLAR TÈRMIC 
Superfície total m2 2,4 
Superfície absorbent m2 2,1 
Dimensions mm 2.115 x 1.135 x 112 
Pes kg 45 
 
 
Els col·lectors aniran muntats sobre estructura d’alumini o equivalent amb els diferents 
espàrrecs de fixació, els quals estan anclats a les sabates de formigó, per tal d’evitar el 
possible desplaçament del col·lector degut a l’efecte vela que aquest genera sota 
l’efecte del vent. 
 
Els col·lectors de les bateries s’orientaran al sud amb una direcció azimutal paral·lela a 
la façana i una inclinació respecte l’horitzontal de 40º. 
 
Cada una d’aquestes agrupacions de col·lectors comptarà amb claus de pas manuals 
a l’entrada i a la sortida, així com una purga manual, una vàlvula de seguretat i una 
d’equilibrat. 
 

 Sistema 1: Habitatges tipus A, B, C: 
 
CAMP DE COL·LECTORS 
Número de captadors 9 unitats 
Superfície útil 2,1 m2 / captador  
Inclinació de captadors 40 º 
Superfície total captació 18,90 m2 
Connexions del camp Bateries en paral·lel (5 i 4) 
 
 

 Sistema 2: Habitatges tipus D, E, F: 
 
CAMP DE COL·LECTORS 
Número de captadors 5 unitats 
Superfície útil 2,1 m2 / captador  
Inclinació de captadors 40 º 
Superfície total captació 10,50 m2 
Connexions del camp Bateries en paral·lel (5) 
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 Sistema 3: Habitatges tipus G, H: 

 
CAMP DE COL·LECTORS 
Número de captadors 5 unitats 
Superfície útil 2,1 m2 / captador  
Inclinació de captadors 40 º 
Superfície total captació 10,50 m2 
Connexions del camp Bateries en paral·lel (5) 
 
 

 Sistema 4: Habitatges tipus I, I’’, J: 
 
CAMP DE COL·LECTORS 
Número de captadors 10 unitats 
Superfície útil 2,1 m2 / captador  
Inclinació de captadors 40 º 
Superfície total captació 21,00 m2 
Connexions del camp Bateries en paral·lel (5 i 5) 
 

 Sistema 5: Habitatges tipus K: 
 
CAMP DE COL·LECTORS 
Número de captadors 3 unitats 
Superfície útil 2,1 m2 / captador  
Inclinació de captadors 40 º 
Superfície total captació 6,30 m2 
Connexions del camp Bateries en paral·lel (3) 
 

 Sistema 6: Habitatges tipus I’: 
 
CAMP DE COL·LECTORS 
Número de captadors 3 unitats 
Superfície útil 2,1 m2 / captador  
Inclinació de captadors 40 º 
Superfície total captació 6,30 m2 
Connexions del camp Bateries en paral·lel (3) 
 
 
 
5.6. CIRCUIT PRIMARI 
 
 
5.6.1. Dispositius de seguretat 
 
El circuit primari solar anirà equipat amb vas d’expansió (permetent l’absorció del líquid 
contingut als col·lectors que s’evapori), manòmetre i vàlvula de seguretat tarada de 6 
bars. 
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 Sistemes 1 i 4: 

 
 Vas d’expansió de 35 litres. 

 
 Sistemes 2, 3, 5 i 6: 

 
 Vas d’expansió de 25 litres. 

 
 
5.6.2. Fluid circulant 
 
El fluid del circuit primari serà aigua amb propilenglicol i s’omplirà a una pressió 
relativa de 2,5 bars. 
 
 
5.6.3. Distribució de calor 
 
La distribució a cadascun dels habitatges s’aconsegueix mitjançant baixants de coure 
ubicats en els calaixos d’obra que hi ha a tal efecte. Com que no es disposa de vàlvula 
mescladora central, les canonades han de ser de coure. 
 
A la zona exterior de coberta, les canonades aniran aïllades amb fibra de vidre, tal com 
s’indica al RITE, i protegida contra els raigs ultraviolats. 
 

 Muntants (coure) segons el tipus d’habitatge: 
 
Tipus A, B, C, G, H, I’  ∅ 20/22 mm Cu 
Tipus D, E, F, I, I’’, J, K ∅ 16/18 mm Cu 
 
 
L’equip d’impulsió anirà equipat amb vàlvules de tall a l’entrada i sortida del conjunt, 
vàlvula antiretorn, manòmetre, cabalímetre, vàlvula d’equilibrat, filtre i pressòstat. 
 
 

 Equips d’impulsió de cabal variable. 
 

 Cabal disponible màxim de 1,0 m3/h 
 Altura manomètrica màxima de 18 m 

 
Per evitar una entrada d’aire a la bomba mai s’ha d’instal·lar a la canonada d’anada 
sinó a la de retorn del circuit tancat tal com s’indica a l’esquema de funcionament. 
 
 
5.7. SISTEMA INDIVIDUAL 
 
 
El circuit primari anirà muntat amb una vàlvula mescladora a la sortida del servei. El 
bescanviador de calor intern de l’acumulador anirà connectat als baixants de 
distribució que provenen del sistema solar. A cada subestació es disposarà un 
dispositiu d’equilibrat manual i tot el sistema serà aïllable amb vàlvules de talls 
manuals. 
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En funció de la demanda d’A.C.S. per a cada tipus d’habitatge, es detalla les estacions 
domèstiques previstes: 
 
 

 Habitatges tipus A, B, C, G, H, I’: 
 

 Acumulador bescanviador per a aigua calenta sanitària. 
 

 Dipòsit de capacitat útil de 120 litres 
 Temperatura d’acumulació de 40 a 60 ºC 
 Potència màxima bescanviador de 20.000 kcal/h 
 Caudal màxim de A.C.S. de 10 l/min 

 
 Habitatges tipus D, E, F, I, I’’, J, K: 

 
 Acumulador bescanviador per a aigua calenta sanitària. 

 
 Dipòsit de capacitat útil de 90 litres 
 Temperatura d’acumulació de 40 a 60 ºC 
 Temperatura de desinfecció de 70 ºC 
 Potència màxima bescanviador de 16.500 kcal/h 
 Caudal màxim de A.C.S. de 9 l/min 

 
 
 
5.8. CONSIDERACIONS ESPECIALS 
 
 
5.8.1. Legionel·losis 
 
En el disseny d’instal·lacions de producció d’ACS cal tenir en compte la normativa 
existent en relació a la legionel·la. Així, segons la ITE 02.5.1 del RITE, el tipus 
d’equipament que ens trobem està considerat d’alt risc. 
 
En la fase de disseny de la proposta s’han tingut en compte les indicacions de la 
normativa. Especialment la instal·lació d’aigua freda ha de complir que: 
 

 La temperatura de l’aigua en el circuit d’aigua freda ha de ser inferior de 20 ºC. 
 
Per al circuit d’aigua calenta (el circuit de distribució queda exclòs perquè no és aigua 
de consum): 
 

 La temperatura de l’aigua en el circuit d’aigua calenta sanitària no ha de ser 
inferior a 50 ºC en el punt més allunyat del circuit o en la canonada de retorn a 
l’acumulador. 

 La instal·lació permetrà que l’aigua pugui assolir una temperatura de 70 ºC. 
 Cal accessibilitat als equips per la seva neteja, desinfecció i presa de mostres. 
 Utilització de materials susceptibles de ser desinfectats, evitant aquells que 

afavoreixin el creixement de microorganismes. 
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5.8.2. Desguassos 
 
Davant qualsevol mal funcionament del sistema que generi un sobreescalfament del 
mateix, es procedirà al buidat de seguretat de la instal·lació. Així, en la part inferior de 
cadascun dels baixants serà necessari un desguàs pel buidat automàtic o manual de 
la instal·lació. 
 
 
 
6. CÀLCULS JUSTIFICATIUS 
 
 
6.1. Xarxa de canonades 
 
 
6.1.1. Dades de grups i plantes 
 

Planta Alçada Cotes Grups (Fontaneria)
Planta11 3.00 34.00 Planta11 
Planta10 3.00 31.00 Planta10 
Planta 9 3.00 28.00 Planta 9 
Planta 8 3.00 25.00 Planta 8 
Planta 7 3.00 22.00 Planta 7 
Planta 6 3.00 19.00 Planta 6 
Planta 5 3.00 16.00 Planta 5 
Planta 4 3.00 13.00 Planta 4 
Planta 3 3.00 10.00 Planta 3 
Planta 2 3.00 7.00 Planta 2 
Planta 1 4.00 4.00 Planta 1 
Planta 0 0.00 0.00 Planta 0 

 
 
6.1.2. Dades d' obra 
 
Cabdal acumulat amb simultaneitat 
Pressió de subministra en connexió de servei: 25.0 m.c.a. 
Velocitat mínima: 0.5 m/s 
Velocitat màxima: 2.5 m/s 
Velocitat òptima: 2.0 m/s 
Coeficient de pèrdua de carrega: 1.2  
Pressió mínima en punts de consum: 10.0 m.c.a. 
Pressió màxima en punts de consum: 50.0 m.c.a. 
Viscositat d' aigua freda: 1.01 x10-6 m2/s 
Viscositat d' aigua calenta: 0.478 x10-6 m2/s 
Factor de fricció: Colebrook-White 
Pèrdua de temperatura admissible en xarxa d'aigua calenta: 5 °C 
 
 
6.1.3. Muntants 
 
Referència Planta Descripció Resultats Comprovació
V11 Planta 5 - Planta 

6 
COURE-
Ø28 

Cabdal: 1.05 l/s 
Velocitat: 2.04 m/s 
Pèrdua pressió: 0.76 

Es compleixen totes les 
comprovacions 
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Planta 4 - Planta 
5 

COURE-
Ø28 

Cabdal: 1.05 l/s 
Velocitat: 2.04 m/s 
Pèrdua pressió: 0.76 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 3 - Planta 
4 

COURE-
Ø28 

Cabdal: 1.05 l/s 
Velocitat: 2.04 m/s 
Pèrdua pressió: 0.76 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

 

Planta 2 - Planta 
3 

COURE-
Ø28 

Cabdal: 1.05 l/s 
Velocitat: 2.04 m/s 
Pèrdua pressió: 0.25 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 7 - Planta 
8 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.46 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 6 - Planta 
7 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.46 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 5 - Planta 
6 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.46 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 4 - Planta 
5 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.46 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

V3 

Planta 3 - Planta 
4 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.15 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 5 - Planta 
6 

COURE-
Ø28 

Cabdal: 1.05 l/s 
Velocitat: 2.04 m/s 
Pèrdua pressió: 0.76 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 4 - Planta 
5 

COURE-
Ø28 

Cabdal: 1.05 l/s 
Velocitat: 2.04 m/s 
Pèrdua pressió: 0.76 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 3 - Planta 
4 

COURE-
Ø28 

Cabdal: 1.05 l/s 
Velocitat: 2.04 m/s 
Pèrdua pressió: 0.76 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

V11 

Planta 2 - Planta 
3 

COURE-
Ø28 

Cabdal: 1.05 l/s 
Velocitat: 2.04 m/s 
Pèrdua pressió: 0.25 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 7 - Planta 
8 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.46 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 6 - Planta 
7 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.46 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 5 - Planta 
6 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.46 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 4 - Planta 
5 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.46 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

V3 

Planta 3 - Planta 
4 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.15 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 7 - Planta 
8 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.46 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 6 - Planta 
7 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.46 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

V5 

Planta 5 - Planta 
6 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.46 

Es compleixen totes les 
comprovacions 
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 Planta 4 - Planta 
5 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.15 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 7 - Planta 
8 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.46 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 6 - Planta 
7 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.46 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 5 - Planta 
6 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.46 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

V6 

Planta 4 - Planta 
5 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.15 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 5 - Planta 
6 

COURE-
Ø28 

Cabdal: 1.05 l/s 
Velocitat: 2.04 m/s 
Pèrdua pressió: 0.76 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 4 - Planta 
5 

COURE-
Ø28 

Cabdal: 1.05 l/s 
Velocitat: 2.04 m/s 
Pèrdua pressió: 0.76 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 3 - Planta 
4 

COURE-
Ø28 

Cabdal: 1.05 l/s 
Velocitat: 2.04 m/s 
Pèrdua pressió: 0.76 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

V11 

Planta 2 - Planta 
3 

COURE-
Ø28 

Cabdal: 1.05 l/s 
Velocitat: 2.04 m/s 
Pèrdua pressió: 0.25 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

V1 Planta 6 - Planta 
7 

COURE-
Ø42 

Cabdal: 2.90 l/s 
Cabdal brut: 9.35 l/s 
Velocitat: 2.43 m/s 
Pèrdua pressió: 0.63 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 7 - Planta 
8 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.46 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 6 - Planta 
7 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.46 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 5 - Planta 
6 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.46 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 4 - Planta 
5 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.46 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

V3 

Planta 3 - Planta 
4 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.15 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 7 - Planta 
8 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.46 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 6 - Planta 
7 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.46 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 5 - Planta 
6 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.46 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

V5 

Planta 4 - Planta 
5 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.15 

Es compleixen totes les 
comprovacions 
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Planta 7 - Planta 
8 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.46 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 6 - Planta 
7 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.46 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 5 - Planta 
6 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.46 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

V6 

Planta 4 - Planta 
5 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.15 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 7 - Planta 
8 

COURE-
Ø28 

Cabdal: 1.05 l/s 
Velocitat: 2.04 m/s 
Pèrdua pressió: 0.76 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 6 - Planta 
7 

COURE-
Ø28 

Cabdal: 1.05 l/s 
Velocitat: 2.04 m/s 
Pèrdua pressió: 0.76 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

V7 

Planta 5 - Planta 
6 

COURE-
Ø28 

Cabdal: 1.05 l/s 
Velocitat: 2.04 m/s 
Pèrdua pressió: 0.25 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 5 - Planta 
6 

COURE-
Ø28 

Cabdal: 1.05 l/s 
Velocitat: 2.04 m/s 
Pèrdua pressió: 0.76 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 4 - Planta 
5 

COURE-
Ø28 

Cabdal: 1.05 l/s 
Velocitat: 2.04 m/s 
Pèrdua pressió: 0.76 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 3 - Planta 
4 

COURE-
Ø28 

Cabdal: 1.05 l/s 
Velocitat: 2.04 m/s 
Pèrdua pressió: 0.76 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

V11 

Planta 2 - Planta 
3 

COURE-
Ø28 

Cabdal: 1.05 l/s 
Velocitat: 2.04 m/s 
Pèrdua pressió: 0.25 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 9 - 
Planta10 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.76 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 8 - Planta 
9 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.46 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 7 - Planta 
8 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.46 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

V14 

Planta 6 - Planta 
7 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.46 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

V2 Planta 7 - Planta 
8 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.46 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 7 - Planta 
8 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.46 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 6 - Planta 
7 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.46 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 5 - Planta 
6 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.46 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

V3 

Planta 4 - Planta 
5 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.46 

Es compleixen totes les 
comprovacions 



ττAAUU  ®® 
 

 19

 Planta 3 - Planta 
4 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.15 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

V4 Planta 7 - Planta 
8 

COURE-
Ø28 

Cabdal: 1.05 l/s 
Velocitat: 2.04 m/s 
Pèrdua pressió: 0.76 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 7 - Planta 
8 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.46 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 6 - Planta 
7 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.46 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 5 - Planta 
6 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.46 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

V5 

Planta 4 - Planta 
5 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.15 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 7 - Planta 
8 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.46 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 6 - Planta 
7 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.46 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 5 - Planta 
6 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.46 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

V6 

Planta 4 - Planta 
5 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.15 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 7 - Planta 
8 

COURE-
Ø28 

Cabdal: 1.05 l/s 
Velocitat: 2.04 m/s 
Pèrdua pressió: 0.76 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 6 - Planta 
7 

COURE-
Ø28 

Cabdal: 1.05 l/s 
Velocitat: 2.04 m/s 
Pèrdua pressió: 0.76 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

V7 

Planta 5 - Planta 
6 

COURE-
Ø28 

Cabdal: 1.05 l/s 
Velocitat: 2.04 m/s 
Pèrdua pressió: 0.25 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

V8 Planta 7 - Planta 
8 

COURE-
Ø28 

Cabdal: 1.05 l/s 
Velocitat: 2.04 m/s 
Pèrdua pressió: 0.76 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

V9 Planta 7 - Planta 
8 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.46 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

V10 Planta 7 - Planta 
8 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.46 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 7 - Planta 
8 

COURE-
Ø28 

Cabdal: 1.05 l/s 
Velocitat: 2.04 m/s 
Pèrdua pressió: 0.76 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

V12 

Planta 6 - Planta 
7 

COURE-
Ø28 

Cabdal: 1.05 l/s 
Velocitat: 2.04 m/s 
Pèrdua pressió: 0.76 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 9 - 
Planta10 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.76 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

V13 

Planta 8 - Planta 
9 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.46 

Es compleixen totes les 
comprovacions 
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 Planta 7 - Planta 
8 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.46 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 9 - 
Planta10 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.76 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 8 - Planta 
9 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.46 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 7 - Planta 
8 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.46 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

V14 

Planta 6 - Planta 
7 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.46 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

V15 Planta 6 - Planta 
7 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.46 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 7 - Planta 
8 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.46 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 6 - Planta 
7 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.46 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 5 - Planta 
6 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.46 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 4 - Planta 
5 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.46 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

V3 

Planta 3 - Planta 
4 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.15 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 7 - Planta 
8 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.46 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 6 - Planta 
7 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.46 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 5 - Planta 
6 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.46 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

V5 

Planta 4 - Planta 
5 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.15 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 7 - Planta 
8 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.46 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 6 - Planta 
7 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.46 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 5 - Planta 
6 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.46 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

V6 

Planta 4 - Planta 
5 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.15 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

V7 Planta 7 - Planta 
8 

COURE-
Ø28 

Cabdal: 1.05 l/s 
Velocitat: 2.04 m/s 
Pèrdua pressió: 0.76 

Es compleixen totes les 
comprovacions 
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Planta 6 - Planta 
7 

COURE-
Ø28 

Cabdal: 1.05 l/s 
Velocitat: 2.04 m/s 
Pèrdua pressió: 0.76 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

 

Planta 5 - Planta 
6 

COURE-
Ø28 

Cabdal: 1.05 l/s 
Velocitat: 2.04 m/s 
Pèrdua pressió: 0.25 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 7 - Planta 
8 

COURE-
Ø28 

Cabdal: 1.05 l/s 
Velocitat: 2.04 m/s 
Pèrdua pressió: 0.76 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

V12 

Planta 6 - Planta 
7 

COURE-
Ø28 

Cabdal: 1.05 l/s 
Velocitat: 2.04 m/s 
Pèrdua pressió: 0.76 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 9 - 
Planta10 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.76 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 8 - Planta 
9 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.46 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

V13 

Planta 7 - Planta 
8 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.46 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 9 - 
Planta10 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.76 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 8 - Planta 
9 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.46 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 7 - Planta 
8 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.46 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

V14 

Planta 6 - Planta 
7 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.46 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 9 - 
Planta10 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.76 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 8 - Planta 
9 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.46 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

V13 

Planta 7 - Planta 
8 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.46 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 9 - 
Planta10 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.76 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 8 - Planta 
9 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.46 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

Planta 7 - Planta 
8 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.46 

Es compleixen totes les 
comprovacions 

V14 

Planta 6 - Planta 
7 

COURE-
Ø35 

Cabdal: 1.45 l/s 
Velocitat: 1.80 m/s 
Pèrdua pressió: 0.46 

Es compleixen totes les 
comprovacions 
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6.1.4. Elements 
 
 

Grup: Planta10 
Referència Descripció Resultats 

N1 -> N3, (69.60, 6.55), 0.30 m Clau d'abonat 
Pèrdua de carrega: 0.50 m.c.a. 

Pressió d'entrada: 22.87 m.c.a. 
Pressió de sortida: 22.37 m.c.a. 

N2 -> N5, (66.41, 37.27), 0.49 m Clau d'abonat 
Pèrdua de carrega: 0.50 m.c.a. 

Pressió d'entrada: 16.93 m.c.a. 
Pressió de sortida: 16.43 m.c.a. 

 
Grup: Planta 7 

Referència Descripció Resultats 
N1 -> N20, (64.36, 7.35), 0.51 m Bomba: 25.0 m.c.a. Pressió d'entrada: 11.66 m.c.a. 

Pressió de sortida: 36.66 m.c.a. 
Cabdal: 2.90 l/s 
Potència elèctrica: 0.8367 kW 

N4 -> N2, (65.00, 7.15), 1.75 m Comptador 
Pèrdua de carrega: 0.50 m.c.a. 

Pressió d'entrada: 36.49 m.c.a. 
Pressió de sortida: 35.99 m.c.a. 

N5 -> N6, (65.40, 7.13), 2.03 m Comptador 
Pèrdua de carrega: 0.50 m.c.a. 

Pressió d'entrada: 36.38 m.c.a. 
Pressió de sortida: 35.88 m.c.a. 

N13 -> N10, (65.75, 7.12), 0.23 m Comptador 
Pèrdua de carrega: 0.50 m.c.a. 

Pressió d'entrada: 36.31 m.c.a. 
Pressió de sortida: 35.81 m.c.a. 

N14 -> N11, (66.05, 7.11), 0.24 m Comptador 
Pèrdua de carrega: 0.50 m.c.a. 

Pressió d'entrada: 36.27 m.c.a. 
Pressió de sortida: 35.77 m.c.a. 

N17 -> N12, (66.30, 7.09), 0.26 m Comptador 
Pèrdua de carrega: 0.50 m.c.a. 

Pressió d'entrada: 36.21 m.c.a. 
Pressió de sortida: 35.71 m.c.a. 

 
Grup: Planta 6 

Referència Descripció Resultats 
N3 -> N1, (82.08, 28.92), 41.32 m Aixeta de pas general 

Pèrdua de carrega: 0.50 m.c.a. 
Pressió d'entrada: 24.51 m.c.a. 
Pressió de sortida: 24.01 m.c.a. 

 
Grup: Planta 5 

Referència Descripció Resultats 
N4 -> N7, (58.55, 6.63), 0.33 m Clau d'abonat 

Pèrdua de carrega: 0.50 m.c.a. 
Pressió d'entrada: 35.28 m.c.a. 
Pressió de sortida: 34.78 m.c.a. 

 
Grup: Planta 4 

Referència Descripció Resultats 
N2 -> N7, (38.15, 6.24), 0.19 m Clau d'abonat 

Pèrdua de carrega: 0.50 m.c.a. 
Pressió d'entrada: 36.36 m.c.a. 
Pressió de sortida: 35.86 m.c.a. 

N3 -> N4, (49.10, 6.41), 0.36 m Clau d'abonat 
Pèrdua de carrega: 0.50 m.c.a. 

Pressió d'entrada: 38.11 m.c.a. 
Pressió de sortida: 37.61 m.c.a. 

 
Grup: Planta 3 

Referència Descripció Resultats 
N1 -> N3, (27.20, 6.35), 0.30 m Clau d'abonat 

Pèrdua de carrega: 0.50 m.c.a. 
Pressió d'entrada: 37.74 m.c.a. 
Pressió de sortida: 37.24 m.c.a. 

 
Grup: Planta 2 

Referència Descripció Resultats 
N1 -> N3, (16.45, 3.36), 0.39 m Clau d'abonat 

Pèrdua de carrega: 0.50 m.c.a. 
Pressió d'entrada: 31.29 m.c.a. 
Pressió de sortida: 30.79 m.c.a. 
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6.2. Sistema solar 
 
Municipi: Santa Coloma de Gramanet Latitud: 41,40º
 
 
6.2.1. Sistema 1: Habitatges A, B, C 
 
 
Criterio de consumo     Viv. plurif. 
Número de viendas     12 
Número de usuarios     48 
Temperatura de uso     45ºC 
Demanda diaria de acs a 45º C por persona   35l/día 
Demanda diaria de acs a temperatura de uso por persona 35l/día 
Factor de reducción demanda a.c.s. (ordenanza municipal)  0,96 
Demanda diaria acs a 45º C    1.613l/día 
        
Denominación captador    JUNKERSKF 240 S 
Factor de eficiencia óptica del captador  0,750 
Coeficiente global de pérdidas del captador  3,993W/(m2 · K) 
Superficie útil del captador   2,1m2/captador 
Caudal en circuito primario [(L/h)/m2] - [(Kg/h)/m2]: 50 
Caudal en circuito secundario [(L/h)/m2] - [(Kg/h)/m2]: 50 
Calor específico en circuito primario [Kcal/(Kg·ºC)]: 0,9 
Calor específico en circuito secundario [Kcal/(Kg·ºC)]: 1 
Eficiencia del intercambiador:    0,75 
        
Número captadores     9 
Inclinación captadores     40º 
Cobertura solar     64,11% 
Superficie total de captación (A)    18,90m2 
Volumen de acumulación solar (V)    1.404l 
Relación V/A    74 
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6.2.2. Sistema 2: Habitatges D, E, F 
 
 
Criterio de consumo     Viv. plurif. 
Número de viendas     9 
Número de usuarios     27 
Temperatura de uso     45ºC 
Demanda diaria de acs a 45º C por persona   35l/día 
Demanda diaria de acs a temperatura de uso por persona 35l/día 
Factor de reducción demanda a.c.s. (ordenanza municipal)  1,00 
Demanda diaria acs a 45º C    945l/día 
        
Denominación captador    JUNKERSKF 240 S 
Factor de eficiencia óptica del captador  0,750 
Coeficiente global de pérdidas del captador  3,993W/(m2 · K) 
Superficie útil del captador   2,1m2/captador 
Caudal en circuito primario [(L/h)/m2] - [(Kg/h)/m2]: 50 
Caudal en circuito secundario [(L/h)/m2] - [(Kg/h)/m2]: 50 
Calor específico en circuito primario [Kcal/(Kg·ºC)]: 0,9 
Calor específico en circuito secundario [Kcal/(Kg·ºC)]: 1 
Eficiencia del intercambiador:    0,75 
        
Número captadores     5 
Inclinación captadores     40º 
Cobertura solar     61,79% 
Superficie total de captación (A)    10,50m2 
Volumen de acumulación solar (V)    810l 
Relación V/A    77 
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6.2.3. Sistema 3: Habitatges G, H 
 
 
Criterio de consumo     Viv. plurif. 
Número de viendas     6 
Número de usuarios     24 
Temperatura de uso     45ºC 
Demanda diaria de acs a 45º C por persona   35l/día 
Demanda diaria de acs a temperatura de uso por persona 35l/día 
Factor de reducción demanda a.c.s. (ordenanza municipal)  1,00 
Demanda diaria acs a 45º C    840l/día 
        
Denominación captador    JUNKERS KF 240 S 
Factor de eficiencia óptica del captador  0,750 
Coeficiente global de pérdidas del captador  3,993W/(m2 · K) 
Superficie útil del captador   2,1m2/captador 
Caudal en circuito primario [(L/h)/m2] - [(Kg/h)/m2]: 50 
Caudal en circuito secundario [(L/h)/m2] - [(Kg/h)/m2]: 50 
Calor específico en circuito primario [Kcal/(Kg·ºC)]: 0,9 
Calor específico en circuito secundario [Kcal/(Kg·ºC)]: 1 
Eficiencia del intercambiador:    0,75 
        
Número captadores     5 
Inclinación captadores     40º 
Cobertura solar     66,77% 
Superficie total de captación (A)    10,50m2 
Volumen de acumulación solar (V)    702l 
Relación V/A    67 
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6.2.4. Sistema 4: Habitatges I, I’’, J 
 
 
Criterio de consumo     Viv. plurif. 
Número de viendas     16 
Número de usuarios     61 
Temperatura de uso     45ºC 
Demanda diaria de acs a 45º C por persona   35l/día 
Demanda diaria de acs a temperatura de uso por persona 35l/día 
Factor de reducción demanda a.c.s. (ordenanza municipal)  0,88 
Demanda diaria acs a 45º C    1.879l/día 
        
Denominación captador    JUNKERSKF 240 S 
Factor de eficiencia óptica del captador  0,750 
Coeficiente global de pérdidas del captador  3,993W/(m2 · K) 
Superficie útil del captador   2,1m2/captador 
Caudal en circuito primario [(L/h)/m2] - [(Kg/h)/m2]: 50 
Caudal en circuito secundario [(L/h)/m2] - [(Kg/h)/m2]: 50 
Calor específico en circuito primario [Kcal/(Kg·ºC)]: 0,9 
Calor específico en circuito secundario [Kcal/(Kg·ºC)]: 1 
Eficiencia del intercambiador:    0,75 
        
Número captadores     10 
Inclinación captadores     40º 
Cobertura solar     62,34% 
Superficie total de captación (A)    21,00m2 
Volumen de acumulación solar (V)    1.791l 
Relación V/A    85 
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6.2.5. Sistema 5: Habitatges K 
 
 
 
Criterio de consumo     Viv. plurif. 
Número de viendas     4 
Número de usuarios     12 
Temperatura de uso     45ºC 
Demanda diaria de acs a 45º C por persona   35l/día 
Demanda diaria de acs a temperatura de uso por persona 35l/día 
Factor de reducción demanda a.c.s. (ordenanza municipal)  1,00 
Demanda diaria acs a 45º C    420l/día 
        
Denominación captador    JUNKERSKF 240 S 
Factor de eficiencia óptica del captador  0,750 
Coeficiente global de pérdidas del captador  3,993W/(m2 · K) 
Superficie útil del captador   2,1m2/captador 
Caudal en circuito primario [(L/h)/m2] - [(Kg/h)/m2]: 50 
Caudal en circuito secundario [(L/h)/m2] - [(Kg/h)/m2]: 50 
Calor específico en circuito primario [Kcal/(Kg·ºC)]: 0,9 
Calor específico en circuito secundario [Kcal/(Kg·ºC)]: 1 
Eficiencia del intercambiador:    0,75 
        
Número captadores     3 
Inclinación captadores     40º 
Cobertura solar     74,59% 
Superficie total de captación (A)    6,30m2 
Volumen de acumulación solar (V)    360l 
Relación V/A    57 
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6.2.6. Sistema 6: Habitatges I’ 
 
 
Criterio de consumo     Viv. plurif. 
Número de viendas     3 
Número de usuarios     12 
Temperatura de uso     45ºC 
Demanda diaria de acs a 45º C por persona   35l/día 
Demanda diaria de acs a temperatura de uso por persona 35l/día 
Factor de reducción demanda a.c.s. (ordenanza municipal)  1,00 
Demanda diaria acs a 45º C    420l/día 
        
Denominación captador    JUNKERSKF 240 S 
Factor de eficiencia óptica del captador  0,750 
Coeficiente global de pérdidas del captador  3,993W/(m2 · K) 
Superficie útil del captador   2,1m2/captador 
Caudal en circuito primario [(L/h)/m2] - [(Kg/h)/m2]: 50 
Caudal en circuito secundario [(L/h)/m2] - [(Kg/h)/m2]: 50 
Calor específico en circuito primario [Kcal/(Kg·ºC)]: 0,9 
Calor específico en circuito secundario [Kcal/(Kg·ºC)]: 1 
Eficiencia del intercambiador:    0,75 
        
Número captadores     3 
Inclinación captadores     40º 
Cobertura solar     74,50% 
Superficie total de captación (A)    6,30m2 
Volumen de acumulación solar (V)    351l 
Relación V/A    56 
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SANEJAMENT 
 
 
1. OBJECTE 
 
L’objecte d’aquest subcapítol és el de definir les instal·lacions de sanejament a cadascun 
dels 50 habitatges i les zones comunes per al subministrament d’aigua sanitària en estudi. 
 
 
2. ESQUEMA DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
La xarxa d’evacuació d’aigües es mitjançant derivacions d’aparells connectats als baixants 
ubicats al patis interiors fins a la canalització soterrada, disposant-se els accessoris precisos 
per a unions, desviacions, connexió de sanitaris i unió a la xarxa general. 
 
S’ha previst un sistema separat ja que les aigües pluvials i fecals no comparteixen baixants, 
i a més a més es recullen en col·lectors independents. 
 

 Així, el material utilitzat és el PVC. 
 
La xarxa horitzontal d’evacuació d’aigües, així com els col·lectors que desguassen a la 
xarxa horitzontal, tindran un pendent màxim del 2%. 
 
Degut a la disposició de l’edifici en estudi s’ha previst 2 sistemes independents, tal com 
queda indicat als plànols. 
 
 

 Connexió c/ Esprius 
 
Recollida enterrada per sota l’escala exterior fins als 2 pous de decantació previs a la 
connexió amb la claveguera municipal per donar servei als habitatges ubicats al bloc llarg 
(planta 0 a planta +7): tipus I, I’, I’’, J i K. 
 

 Connexió c/ Ubach 
 
Recollida vista pel sostre del pàrking (planta +6) fins als pericons sifònics previs a la 
connexió amb la claveguera municipal per donar servei a la resta d’habitatges (plantes +7 a 
+10): tipus A, B, C, D, E, F, G i H. 
 
2.1. Pericó 
 
Punt de registre on es produeixen les unions de la canonades i els canvis de traçat. 
 
 
2.2. Pericó sifònic 
 
Disposa d’un sifó per evitar males olors. 
 



 
2.3. BAIXANTS 
 
El dimensionat s’ha realitzat segons els aparells que hi descarreguen de tal forma que la 
superfície ocupada per l’aigua no sigui mai superior a 1/3 de la secció transversal de la 
canonada, evitant variacions de pressió que posin en perill els tancaments hidràulics. 
 
DERIVACIONS D’APARELLS 
 
Aparell Diàmetre mínim 
Lavabo 32 mm 
Bidet 32 mm 
Sanitari amb dipòsit 80 mm 
Banyera 40 mm 
Aigüera 40 mm 
Rentadora 40 mm 
Rentavaixelles 40mm 
 
 
2.4. DIMENSIONAT DE LA XARXA DE SANEJAMENT 
 
S’ha seguit el sistema fixat en la NTE-ISS en funció de les següents dades: 
 

 Número d’aparells que evacuen per ramal 
 Pendent del ramal considerat 

 
Les dades de partida al càlcul són: 
  

 Edificis d'ús privat 
 Determinació de pluviometria: Barcelona 
 Periode de retorn: 10 anys 
 Durada de la pluja: 10 min 
 Intensitat de pluja: 124.88 mm/h 
 Diàmetre interior mínim de baixants: 90 mm 
 Diàmetre interior mínim de col·lectors: 110 mm 

 
 
2.4.1. Justificació de la xarxa de pluvials 
 
 

 Baixants de PVC 
 Superfície a desguassar per baixant: Sup. coberta / núm. baixants 

 
o Hipòtesis de càlcul: m2 coberta = cm2 de baixant 

 
 Secció de baixant ⇒ Diàmetre de baixant 
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1. OBJECTE 
 
L’objecte d’aquest capítol és el de definir les instal·lacions de gas de l’edifici: les de 
les instal·lacions comunes, les dels habitatges i les dels locals. 
 
 
 
2. NORMATIVA 
 
En la redacció d’aquest projecte s’ha tingut en compte la següent relació no 
exhaustiva de la normativa vigent: 
 

- Reial Decret 1853/1993. Reglament d’instal·lacions de gas en locals destinats 

a usos domèstics, col·lectius o comercials. 

- Ordre de 18 de novembre de 1974. Reglament de xarxes i escomeses de 

combustibles gasosos. 

- Ordre de 17 de desembre de 1985. Instrucció sobre documentació i posada en 

Servei de les instal·lacions receptores de gasos combustibles. 

 
 
Tot i no ser normatiu, també s’ha tingut en compte: 
 

- Manual d’instal·lacions receptores. Gas Natural. 1996. 

 
 
 
3. DADES GENERALS DELS HABITATGES 
 
3.1. Grau de gasificació 
 
Donades les condicions de confort exigides per la part contractant, el grau de 
gasificació dels habitatges serà: 
 

 Grau 2 (Potència nominal de la instal·lació individual entre 30kW i 70kW) 
 
 
3.2. Tipus de subministrament a contractar 
 
Segons la companyia instal·ladora de subministrament les característiques de 
l’abastament de gas seran les següents: 
 

 Gas Natural a mitja pressió B 
 
Per tant caldrà contractar una escomesa de grau 2 de la xarxa a mitja pressió B. 
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4. DADES  DE LA INSTAL·LACIÓ 
 

 

BA

C

D
F

E
F 

 
Esquema de les instal·lacions 

 
 
4.1. Potència màximes d’utilització simultània de les instal·lacions individuals  
 
La potència màxima d’utilització simultània de la instal·lacions individuals és, en tots 
els casos, de 35’2kW. 
 
Aquesta estimació de potència ve del consum resultant de la suma del consum de la 
caldera mixta (aigua calenta sanitària i calefacció) i del consum dels fogons. 
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Per ordre explícita del promotor, els locals quedaran absents de subministrament de 
gas. 
 
 
4.2. Potència màxima d’utilització simultània de les instal·lacions comunes 
 
S’ha optat per a dividir les instal·lacions comunes en dues instal·lacions independents 
ja que del càlcul del cabal de simultaneïtat contemplant una sola instal·lació fa que la 
potència d’aquesta superés amb escreix els 602kW. 
 
Així doncs, la primera instal·lació, la qual es designarà a d’ara en davant coma 
instal·lació +7, cobreix el conjunt format per els trenta habitatges més pròxims al 
carrer Joan Ubach, els quals estan repartits per plantes de la manera següent: un a la 
planta +5 (habitatge 36), un a la planta +6 (habitatge 32), quatre a la planta +7 
(habitatges 25, 26, 27 i 28), vuit a la planta +8 (17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 i 24), vuit a 
la panta +9 (habitatges 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16) i vuit a la planta +10 (habitatges 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8). 
 
La segona instal·lació, instal·lació +6, cobreix el conjunt format pels vint habitatges 
restants: un a la planta +1 (habitatge 50), dos a la planta +2 (habitatges 48 i 49), tres 
a la planta +3 (habitatges 45, 46 i 47), quatre a la planta +4 (habitatge 41, 42, 43 i 44), 
quatre a la planta +5 (habitatges 37, 38, 39 i 40), tres a la planta +6 (habitatges 33, 34 
i 35) i tres a la planta +7 (habitatges 29, 30 i 31). 
 
Amb aquesta distribució, les potències màximes d’utilització simultània de les 
instal·lacions comunes són de 422.4kW per a la instal·lació 30, i de 279.4kW per a la 
instal·lació 20. 
 
4.3. Escomeses 
 
Tal com prescriu l’empresa de subministrament, les característiques dels trams previs 
a l’armari de regulació seran determinades segons el seu assessorament. 
 
Segons les dades de la companyia subministradora tant des de la vorera del carrer 
Joan Ubach com de la vorera del carrer dels Esprius és possible allargar la xarxa de 
gas per a fer-hi les connexions pertinents. 
 
El projecte contempla les dues opcions, permetent que la decisió final es prengui en 
l’execució segons les exigències de la companyia subministradora i sense la 
necessitat de fer càlculs addicionals. 
 
 
4.4. Armaris de regulació 
 
Amb dues instal·lacions requereixen un conjunt de regulació de tipus A-50. A la 
sortida es garantiran els 55mbar. 
 
Si la connexió a la xarxa pública es fa pel carrer Joan Ubach aquests es situaran a 
l’exterior de la paret de la dreta de l’entrada, just al costat del pilar de la porta del 
garatge. 
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Si la connexió a la xarxa pública es fa pel carrer dels Esprius els conjunts reguladors 
es situaran a l’exterior de la paret del passadís d’entrada, el més pròxim possible a la 
via pública. 
 
 
4.5. Connexions als armaris de regulació 
 
Es faran d’acord amb les indicacions de la companyia subministradora. 
 
 
4.6. Instal·lacions comunes 
 
El transport del combustible entre els armaris de regulació i les centralitzacions de 
comptadors es fa a mitja pressió A. Les canonades tindran els diàmetres següents: 
 
 

Instal·lació Escomeses per Joan Ubach 
Dcom [mm] 

Escomeses per Esprius 
Dcom [mm] 

+7 33/35 51’6/54 
+6 33/35 33/35 

 
 
Si l’escomesa es fa pel Carrer Joan Ubach els trams que discorrin per l’entrada i la 
pendent del garatge es protegiran amb beina d’acer. 
 
 
4.7. Concentracions de comptadors 
 
Hi haurà dues concentracions de comptadors, una per cada instal·lació: la 
concentració de comptadors de la instal·lació +7 es farà al local tècnic contigu al forat 
de l’escala del carrer Joan Ubach, i la de la instal·lació +6 es farà a l’armari que s’ha 
habilitat a l’últim replà de l’escala del carrer dels Esprius. 
 
 
Cada centralització comptarà amb els elements següents: 
 

• Una resa de pressió a l’entrada de la centralització (instal·lació comuna) 
 

• Per cada abonat (instal·lació individual): 
 

• Una aixeta d’abonat la qual fa també d’aixeta de comptador 
 

• Un regulador d’abonat MPA/BP amb vàlvula de seguretat per defecte de 
pressió amb realçament automàtic el qual serà de cabal inferior o igual als 
6m3/h, en escaire, i anirà roscat directament a l’entrada del comptador 

 
• Un limitador de cabal inserit a la rosca d’entrada del comptador 

 
• Un comptador el qual serà de cabal inferior o igual als 6m3/h, del tipus G-4 
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• Una presa de pressió a la sortida del comptador 

 
 
4.8. Instal·lacions individuals 
 
Els tubs que uneixen els comptadors amb l’aixeta d’habitatge seran en tots els casos 
de coure i d’ 1mm de gruix. Els diàmetres són funció de la longitud de les canonades, 
segons les taules: 
 

Instal·lació +7 
Longitud [m] Diàmetres tubs [mm] Habitatges 

L<11 16/18 23, 24, 22, 27 
11<L<32 20/22 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 
21, 25, 26, 28, 32, 36 

32<L<115 26/28 1, 4, 9, 17 
 
 

Instal·lació +6 
Longitud [m] Diàmetres tubs [mm] Habitatges 

L<11 16/18 31 
11<L<32 20/22 29, 30, 34, 35, 38, 39, 40, 

42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
50 

32<L<115 26/28 33, 37, 41, 48 
 
 
Les canonades de l’interior dels habitatges seran totes de coure de diàmetre 16/18 
mm excepte el tram individual dels fogons que seran de 13/15. 
 
 
 
5. DADES  VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ DE RESIDUS DE COMBUSTIÓ 
 
5.1. Ventilació 
 
Donat que es tracta d’una instal·lació de grau 2 de gasificació el recinte que conté els 
aparells a alimentar, la cuina (el safareig s’ha considerat zona exterior), haurà de tenir 
una obertura a l’exterior d’una secció mínima de 100Cm2. La part superior de 
l’obertura directa estarà a una alçada màxima de 30cm del terra. 
 
 
5.2. Extracció de residus de combustió 
 
Obligatòriament hauran de pujar un mínim de 20cm. Les sortides a l’exterior es 
protegiran amb deflectors. Aquestes no podran estar a menys de 40cm de qualsevol 
entrada d’aire. Si l’abocament es fa verticalment caldrà garantir un mínim de 50 de 
recorregut vertical des de l’última corba. 
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Campana 
 
Els conductes extracció de fums seran independents en tot el seu traçat. 
 
La secció del conducte d’extracció no serà en cap cas menor que la secció a la que 
s’ha de connectar. 
 
 
Caldera 
 
S’emprarà, complint amb les especificacions de la caldera seleccionada al projecte de 
calefacció, un conducte coaxial de 60cm de diàmetre interior i de 100cm de diàmetre 
exterior. Es connectaran a un sistema de shunt invertit. 
 
 
 
6. PRESCRIPCIONS GENERALS 
 
A continuació es resumeixen els aspectes de la normativa i de les prescripcions de la 
companyia suministradora Gas Natural (GN d’ara en endavant) que fa en el seu 
“manual d’instal·lacions receptores” que es consideren més importants per a el 
projecte. Tot i això, durant l’execució del projecte caldrà respectar tots els punts i 
apartats de la normativa. 
 
6.1. Conduccions 
 
S’accepta l’ús dels materials següents: coure, acer, acer inoxidable i polietilè, 
preferint-se, si no hi ha cap impediment de força major, l’ús del coure. 
 
 
coure 
 
Els tubs de coure seran rodons de precisió estriats en fred sense soldadura. Amb un 
gruix mínim d’un mm, estarà compost per coure desoxidat amb fòsfor amb alt 
contingut en fòsfor resiudal (C-1130 segons la UNE 37.141, la qual també n’estableix 
les característiques mecàniques). 
 
Els accessoris seran també de coure i presentaran les mateixes propietats que els 
tubs o de bronze o llautó mecanitzats (ISO 1338) 
 
La unió amb els accessoris es farà per soldadura per capil·laritat. 
 
 
Acer 
 
Els tubs soldats longitudinalment o helicoidement compliran la UNE 36.090 i els tubs 
sense soldadura la UNE 36.080. Pel que fa a dimensions compliran la UNE 19.040 i 
les UNE 19.045 o UNE 19.046 segons siguin amb o sense soldadura. 
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Els accessoris seran d’acer i presentaran les mateixes propietats que els tubs i units 
per soldadura. 
 
 
Acer inoxidable 
 
La composició ve determinada per la UNE 36.016, i les dimensions per la UNE 
19.049.  
 
Els accessoris seran d’acer inoxidable i presentaran les mateixes propietats que els 
tubs i units per soldadura. 
 
 
Polietilè 
 
El seu ús queda restringit a trams enterrats o encastats a parets exteriors (no 
estructurals, amb regata lliscada) i seran protegits amb beina segons la UNE 53.333. 
GN assessorarà sobre les seves característiques dimensionals i sobre les tècniques 
d’unió que s’hauran d’utilitzar (soldadura “a tope” o soldadura per electrofusió). La 
relació entre gruixos i diàmetres dependrà de l’ús a què es destina: mitja pressió 
(SDR 11) o baixa pressió (SDR 17.6) 
 
És criteri de GN que les escomeses interiors enterrades es realitzin amb polietilè i 
siguin propietat de les empreses subministradores del grup GN. Per tant, sempre que 
sigui necessari la realització d’una escomesa interior enterrada en una instal·lació, 
l’empresa instal·ladora haurà de comunicar-ho a l’empresa subministradora per tal 
que aquesta última es responsabilitzi de la construcció de l’escomesa interior 
enterrada. 
 
 
6.1.1 Col·locació 
 
Totes les canonades es fixaran a la paret preferentment mitjançant abraçadores de 
plàstic (aïllant isofònic) groc (senyalització del tub); entre dues abraçadores 
consecutives no hi haurà més de dos metres de distància. En cas d’emprar-se 
abraçadores metàl·liques caldrà assegurar que aquestes no entren en contacte amb 
les canonades utilitzant un elastòmer, per tal de garantir que les canonades no estan 
en contacte amb l’estructura metàl·lica de l’edifici. 
 
En el traçat de les canonades només s’acceptaran trams rectes i corbes de 90º. 
 
 
6.1.2. Distàncies mínimes entre les canonades i parets i sostres 
 
Distància mínima a paret nua: mig diàmetre 
Distància mínima a sostre nu: 10mm 
Distància màxima de contacte amb el sostre: 70cm 
Racó vertical. Distància mínima a la primera paret: un diàmetre 
  Distància mínima a la segona paret: mig diàmetre 
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Racó horitzontal elevat. Distància mínima a la paret: un diàmetre 
    Distància mínima al sostre: 10mm 
 
 
6.1.3. Altres instal·lacions 
 
Tal com s’estableix a la ITC MI-IRG 6 en el punt 2.2 les canonades de gas hauran de 
respectar les distàncies mínimes pel que fa al paral·lelisme o encreuaments amb 
altres instal·lacions: 
 
Instal·lació Paral·lelisme [cm] Encreuaments [cm] 
Conducció d’ACS 3 1 
Conducció elèctrica 3 1 
Conducció a vapor 5 1 
Xemeneies 5 5 
Terra 5 - 
 
 
Segons les disposicions de GN l’ordre de les instal·lacions en paret, dalt a baix, serà: 
 
 Gas 
 Electricitat 
 Aigua 
 
 
 
6.2. Unions 
 
6.2.1 Unions per soldadura 
 
Coure-coure i coure-aliatge de coure 
 
Totes les unions per soldadura de les instal·lacions a mitja pressió (tant MPA com 
MPB) coure-coure es faran per soldadura forta. 
 
Totes les unions per soldadura de les instal·lacions a baixa pressió (BP)  coure-coure 
es faran per soldadura tova quedant-ne explícitament prohibida la soldadura amb 
estany-plom. 
 
 
Acer-Acer 
 
Per soldadura elèctrica, eliminant el bany de zinc dels extrems a unir si es tracta de 
tubs galvanitzats, o, alternativament, soldadura oxiacetilènica per diàmetres iguals o 
inferiors als 50mm. 
 
6.2.2 Unions roscades 
 
Les unions que no puguin ser per soldadura hauran de complir els criteris establerts a 
la ITC MI-IRG 2 punt 3.1 (unions mecàniques). 
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6.3. Troncs (“tallos”) 
 
L’enllaç monobloc polietilè-acer o polietilè-coure haurà d’estar protegit per una beina 
metàl·lica reomplerta de resina de poliuretà (protecció antihumitat). 
 
Els troncs de poliporpilè-coure amb sortida del tub a l’exterior per instal·lació vista han 
d’incorporar una beina d’acer inoxidable en el tram exterior fins a una alçada mínima 
de 2m protegida per un tap d’elastòmer per evitar l’entrada d’aigua i per proporcionar 
protecció mecànica. 
 
Els troncs han de ser de model acceptat per GN. Les empreses subministradores 
assessoraran sobre les característiques i dimensions dels troncs que s’hauran 
d’utilitzar. 
 
 
6.4. Passa murs, Beines i conductes 
 
Passa murs 
 
Les canonades que travessin murs de façana estaran protegits per una beina d’un 
diàmetre mínim 10mm més gran que el diàmetre d’aquestes canonades els extrems 
de la qual estaran obturats amb pasta no endurible si el forat que queda entre la 
beina i el conducte no s’empra per a la ventilació. 
 
 
Beines 
 
Tindran un guix mínim de 1.5mm. El diàmetre serà, com a mínim, 10mm més gran 
que el diàmetre de la canonada que han de protegir. 
 
S’utilitzaran sempre per a garantir la ventilació en el cas que les canonades passin: 
per primers soterranis, cambres, altells, cel rasos o falsos sostres. 
 
 
Conductes d’obra de fàbrica 
 
Tindran un gruix mínim de 5mm. 
 
Quan es tracti de conductes verticals, aquests tindran ventilació tant en la part 
superior com en la part inferior. 
 
 
6.5. Armaris de regulació 
 
Mitja pressió B 
 
S’accepta l’ús dels armaris A-6, A-10, A-25, A-50 
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Situats preferentment al límit de la propietat, la seva cota mínima estarà entre els 
0.50m i els 1,5m. 
 
 
6.6. Regulador d’abonat 
 
Per a instal·lacions individuals destinades a locals o d’ús domèstic s’utilitza, 
normalment, reguladors amb cabal nominal de 6 m3/h o inferiors. 
 
Per a instal·lacions individuals de locals destinats a usos col·lectius o comercials es 
poden utilitzar reguladors amb cabal nominal superior als 6 m3/h. 
 
 
6.7. Vàlvules de seguretat per defecte de pressió 
 
Per armaris de regulació A-6 o A-10 vàlvules de seguretat per defecte de pressió de 
cabal nominal de 6 m3/h o inferior. 
 
Per armaris de regulació A-25 o A-50 vàlvules de seguretat per defecte de pressió de 
cabal nominal superior a 6 m3/h. 
 
 
6.8. Comptadors 
 
Regulats per l’Oredre del M.O.P.U. de 26 de desembre de 1988. 
 
Per a instal·lacions en habitatges s’utilitzarà el G-4. Aquest haurà de comptar amb el 
suport preceptiu. 
 
 
6.9. Dispositius de tall (aixetes) 
 
Per diàmetres nominals inferiors o iguals a 100mm sempre seran d’accionament 
manual i d’obturador esfèric (UNE 60.708). Per a diàmetres superiors es podran 
substituir per aixetes de papallona o altres. 
 
Les característiques tant de funcionament com mecàniques i dels materials que les 
composen estan determinades per la UNE 19.679. 
 
 
Aixeta d’abontat 
 
És obligatòria. 
 
 
Aixeta de comptador 
 
És obligatòria 
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Connexions a aparells de gas 
 
Totes les connexions a aparells de gas aniran tindran la seva aixeta d’aparell 
preceptiva. 
 
 
 
7. CÀLCULS JUSTIFICATIUS 
 
7.1. Fórmules i constants 
 
 

 
                          C + D + ... + N 
Qsi = A + B + ------------------------- 
                                     2 
 

 
Qsi Cabal màxim de simultaneïtat de la instal·lació individual [m3/h] 
A i B Cabal dels dos aparells de major consum [m3/h] 
C, D, ...,N Cabal de la resta d’aparells [m3/h] 

 
 

 
Qsc = sum(Qsi) x Sn 
 

 
Qsc Cabal màxim de simultaneïtat de la instal·lació comuna [m3/h] 
Sn Factor de simultaneïtat; 0.40 per 20 i 30 habitatges amb caldera mixta 

 
 

 
Le = 1.2 x L 
 

 
L Longitud real del tram [m] 
Le Longitud equivalent del tram [m] 

 
 

 
                                      dr x Le x Q1.82 
P1 – P2  = 23200 x -------------------------- 
                                            D4.82 
 

 
P1 Pressió en el punt 1 [mbar] 
P2 Pressió en el punt 2 [mbar] 
Pabs Pressió absoluta entre [bar] 
dr Densitat relativa del gas, per gas natural 0.62 
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Q Cabal de consum de gas [m3/h] 
D Diàmetre interior de la canonada [mm] 

 
 

 
                               Q 
      v  = 354 x ---------------- 
                         Pabs x D2 
 

 
v Velocitat del gas a la canonada [m/s] 

 
 
 
7.2. Dades i condicions 
 
PCI del gas: 11kW/m3 
 
Velocitat màxima permesa: 20 m/s 
 
Pressió a la sortida del regulador A-50: 50.5mbar 
Pressió a la sortida del regulador MPB/BP: 22.0mbar 
 
Diàmetre mínim interior de canonada de la instal·lació comuna: 13mm 
Diàmetre mínim interior de canonada de la instal·lació individual: 16mm 
Diàmetre mínim interior de canonada de la instal·lació de connexió a aparell: 10mm 
 
Cabal de consum de gas de la caldera mixta: 2.7m3/h 
Cabal de consum de gas de la cuina: 0.5m3/h 
 
 
7.3. Resum de càlculs 
 
Cabals 
 
Qsi=3.2m3/h 
 
Qsc+7=38.4m3/h => Regulador A-50 
Psc+7=422.4kW < 602kW 
 
Qsc+6=25.4m3/h => Regulador A-50 
Psc+6=279.4kW < 602kW 
 
 
Instal·lacions comunes 
 
Escomeses per Joan Ubach 
 
Instal·lació LAB [m] LeAB [m] Dcalc [mm] Dcom [mm] PA-PB [mbar] VB [m/s] 

+7 18 19.2 27.4 33/35 10.1 11.84 
+6 60 72 30.8 33/35 17.9 7.89 
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Escomeses per Esprius 
 
Instal·lació LAB [m] LeAB [m] Dcalc [mm] Dcom [mm] PA-PB [mbar] VB [m/s] 

+7 110 132 40.8 51’6/54 8.0 4.84 
+6 50 60 29.6 33/35 11.2 7.02 

 
 
Instal·lacions individuals 
 

Dcom [mm] Le màx. [m] L màx. [m] VCm/s] 
16/18 13.3 11.1 4.3 
20/22 39.0 32.5 2.8 
26/28 138. 115.5 1.6 

 
 
 
ANNEX 1 – Concentració +6: 20 comptadors MP 
 
Disposicions possibles que caben al replà de l’escala segons el catàleg de Bara 
 

Combinació Alçada Amplada 
5+5+5+5 2300 1300 

4+4+4+4+4 1900 1600 
 
També hi poden cabre 23 comptadors. Si calgués, també es podria alimentar els 
habitatges 28, 32 i  36 sense necessitat de recalcular res. Les instal·lacions 
individuals fins a l’aixeta d’habitatge es faria amb tub 26/28 mm. 
 
 



ττAAUU  ®® 
 

 1

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

CALEFACCIÓ 
 
 
 
 



ττAAUU  ®® 
 

 2

 
1. OBJECTE 
 
L’objecte d’aquest capítol és el de definir les instal·lacions de calefacció mitjançant radiadors 
per aigua per a 50 habitatges de protecció oficial al carrer Joan Ubach nº 46-50 de Sta Coloma 
de Gramanet. 
 
 
2. NORMATIVA 
 
En la redacció d’aquest projecte s’ha tingut en compte la següent relació no exhaustiva de la 
normativa vigent: 

 

- Reial Decret 1751/1998. Reglament de instal·lacions tèrmiques als edificis. 
- Reial Decret 842/2002. Reglament electrotècnic per a baixa tensió. 
- Ordre del 27/04/1987. Norma reglamentària d’edificació sobre aïllament tèrmic. 

 
 
3. DADES GENERALS DELS HABITATGES 
 
3.1. ESQUEMA DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
Hi ha 50 habitatges distribuïts segons les següents tipologies: 
 
 PLANTA  
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 
Tipus A        1 1 1 1 4 
Tipus B        1 1 1 1 4 
Tipus C        1 1 1 1 4 
Tipus D         1 1 1 3 
Tipus E         1 1 1 3 
Tipus F         1 1 1 3 
Tipus G         1 1 1 3 
Tipus H         1 1 1 3 
Tipus I, I’, I’’  1 1 2 3 3 3 3    16 
Tipus J      1 1 1    3 
Tipus K   1 1 1 1      4 
Total  1 2 3 4 5 4 7 8 8 8 50 
 
 
S’ha adoptat un sistema de calefacció individual per a cada habitatge mitjançant una 
distribució d’aigua calenta per l’alimentació dels radiadors: 
 

• Caldera mixta de gas 
• Xarxa de distribució monotubular 
• Radiadors d’alumini 
• Regulació amb programador horari 
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3.1.1. Caldera mixta de gas 
 
La caldera va instal·lada a la cuina o al safareig segons el tipus d’habitatge, tal com s’indica als 
plànols, i s’ha previst la seva col·locació aproximadament a la mateixa altura que els radiadors. 
 
3.1.2. Xarxa de distribució monotubular 
 
La distribució s’aconsegueix mitjançant 2 anells amb canonada de diàmetre suficient, tal com 
queda reflectit als plànols.  
 
Aquests anells d’alimentació dels radiadors condiciona el gruix de paviment ja que ha de 
permetre el pas de les canonades de coure. 
 
El bon resultat d’una calefacció depèn molt dels materials d’obra; així, la sensació de calor 
agradable als peus nus (a banys i dormitoris) depèn essencialment del material del paviment. 
 
3.1.3. Radiadors d’alumini 
 
Radiadors d’alumini injectat, segons UNE-EN 442, per a una diferència de temperatura de 50 
ºC entre el radiador i l’ambient. 
 
Si els radiadors s’empalmen per un costat, els últims elements poden donar molt poca calor; 
per tant, si és possible, convé fer les connexions per costats oposats. 
 
Si un radiador ha de ser emplaçat en una paret exterior, la superfície directament afectada per 
la calor s’haurà d’aïllar tèrmicament. 
 
3.1.4. Regulació 
 
Cada anell és controlat una vàlvula mescladora motoritzada permetent-ne la regulació, i fins i 
tot la seva inutilització, en funció d’un termòstat d’ambient amb programador horari, instal·lat 
segons s’indica als plànols, permetent la creació de distintes zones on es mantingui la 
temperatura al nivell que prefereixi l’usuari. 
 

 S’ha previst automatitzar tots els radiadors amb una vàlvula termostàtica independent 
per a la seva regulació 

 
Així, s’aconsegueix un estalvi d’energia i la utilització de nivells de confort diferents en funció 
de l’horari de funcionament tal com especifica el RITE en la seva ITE 02.08. 
 
3.2. CONDICIONS INTERIORS 
 
HABITATGE Temperatura interior Renovació aire 
Salons 20 ºC 2 ren/h 
Resta d’estances 18 ºC 1 ren/h 
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3.3. CONDICIONS EXTERIORS 
 
Les condicions exteriors de càlcul es corresponen amb les pèrdues màximes de calor de 
l’habitatge i depenen de les condicions climàtiques al municipi de Santa Coloma de Gramenet. 
 

HIVERN 
Temperatura seca Humitat relativa Graus dia anuals Velocitat del vent 

2,0 ºC 90 % 977,0 ºC 3,6 m/s 
 
 
3.4. AÏLLAMENT TÈRMIC DE L’HABITATGE 
 
Es dóna compliment a la NRE-AT-87 tal com ha quedat definit al Projecte Bàsic. 
 
 
3.5. CÀRREGUES TÈRMIQUES 
 
Per la previsió de càrregues s’ha tingut en compte el càlcul de les necessitats tèrmiques en el 
supòsit de pèrdues màximes de l’habitatge segons els següents factors: 
 

• Característiques constructives. 
• Orientacions de façanes. 
• Influència dels altres habitatges. 
• Horaris de funcionament. 
• Ocupació. 
• Ventilacions i extraccions. 

 
Les càrregues tèrmiques calculades queden determinades en els càlculs justificatius que 
s’adjunten. 
 
3.6. CENTRAL DE PRODUCCIÓ 
 
S’ha previst una caldera mural a gas per a calefacció i aigua calenta sanitària tipus mural. 
 

 Caldera estanca de gas natural: 
 

 Potència modulant de 6.000 kcal/h a 20.000 kcal/h 
 Caudal específic per a A.C.S. de 3,3 l/min a 13,2 l/min 
 Preparada per a treballar amb aigua escalfada prèviament. 
 Vàlvula de 3 vies motoritzada 
 Intercambiador de plaques aïllat tèrmicament 
 Bomba de circulació amb purgador automàtic d’aire 
 Aixetes de buidat dels circuits d’ACS i calefacció 
 Cambra estanca i vàlvula de gas 
 Alimentació elèctrica a 230 V i 50 Hz 
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3.7. XARXA DE CANONADES 
 
Pel càlcul del diàmetre de les canonades s’ha tingut en compte el cabal d’aigua a la 
temperatura de funcionament per una diferència mitjana de 50 ºC entre radiador i  l’ambient. 
 

 Cal tenir en compte que el material utilitzat és el COURE. 
 
En compliment del RITE en la seva ITE 02.10 s’ha previst l’aïllament de les canonades de 
coure mitjançant polietilè expandit amb 20 mm de gruix. 
 

• Anell 1: canonada de coure de 13 mm de diàmetre interior. 
• Anell 2: canonada de coure de 13 mm de diàmetre interior 

 
 
3.8. UNITATS TERMINALS 
 
S’ha previst la utilització de quatre tipus de radiador en funció de la zona de confort a la que 
donen servei, tal com queda reflectit als plànols: 
 

• Radiadors d’alumini amb una emissió calorífica de 1250 kcal/h 
• Radiadors d’alumini amb una emissió calorífica de 935 kcal/h 
• Radiadors d’alumini amb una emissió calorífica de 625 kcal/h 
• Radiadors d’alumini amb una emissió calorífica de 315 kal/h 

 
 
 
Habitatges 

Radiadors 
Alumini  

1250 kcal/h 
 

Radiadors 
Alumini 
935 kcal 

Radiadors 
Alumini 

625 kcal/h 

Radiadors 
Alumini 

315 kcal/h 

 
Vàlvula 

termostàtica 

Tipus A 3 2 2 1 8 
Tipus B 2 4 2 1 9 
Tipus C 3 2 2 2 9 
Tipus D 3 1 1 1 6 
Tipus E 2 2 1 2 7 
Tipus F 1 2 3 1 7 
Tipus G 2 2 4 1 9 
Tipus H 3 2 2 1 8 
Tipus I 2 2 4 - 8 
Tipus I’ 2 2 4 - 8 
Tipus I’’ 2 2 4 - 8 
Tipus J 2 2 2 - 6 
Tipus K 1 3 2 - 6 
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Cal tenir en compte tot l’equipament necessari (taps, reduccions, suports, etc.) per al muntatge 
de cada radiador, amb rosca a dreta o esquerra segons convingui, i el conjunt de vàlvules 
necessàries per a la connexió a la canonada de distribució de cada anell compost per aixetes 
de pas, enllaços i altres accessoris. 
 
 
 
Regles bàsiques per als revestiments de radiadors: 
 

• Fàcilment desmuntables i permetre l’accés a la clau de regulació del radiador i als 
purgadors. 

• Cal que l’obertura superior per a la sortida de l’aire sigui com a mínim la profunditat del 
radiador. 

• Les obertures per a l’entrada i sortida de l’aire han de cobrir tota la longitud del 
radiador. 

 
 
 
 
4. CÀLCULS JUSTIFICATIUS 
 
 
4.1. NECESSITATS TÈRMIQUES 
 
 
4.1.1. Dades de grups i plantes 
 
 

Planta Alçada Cotes Grups (Climatització)
Planta11 3.00 34.00 Planta11
Planta10 3.00 31.00 Planta10
Planta 9 3.00 28.00 Planta 9
Planta 8 3.00 25.00 Planta 8
Planta 7 3.00 22.00 Planta 7
Planta 6 3.00 19.00 Planta 6
Planta 5 3.00 16.00 Planta 5
Planta 4 3.00 13.00 Planta 4
Planta 3 3.00 10.00 Planta 3
Planta 2 3.00 7.00 Planta 2
Planta 1 4.00 4.00 Planta 1
Planta 0 0.00 0.00 Planta 0
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4.1.2. Dades d' obra 
 
Altitud sobre el nivell del mar: 8 m 
Temperatura seca a l'hivern: 2 °C 
Humitat relativa a l'hivern: 90 % 
Graus dia anuals: 977 °C 
Velocitat del vent: 3.6 m/s 
Temperatura del terreny: 6.7 °C 
Percentatge de majoració per l'orientació N: 20 % 
Percentatge de majoració per l'orientació E: 10 % 
Percentatge de majoració per l'orientació S: 0 % 
Percentatge de majoració per l'orientació O: 10 % 
Suplement d'intermitència per calefacció: 8 % 
Percentatge de majoració de càrregues: 0 % 
 
 
4.1.3. Descripció dels recintes 
 
 
 
Planta 0 
 
 

Referència Descripció Conjunt Temperatura d'hivern Humitat relativa 

local 1 Local sense climatitzar local 1 p0 ---  

 
 
Planta 1 
 
 

Referència Descripció Conjunt Temperatura d'hivern Humitat relativa 
cuina Cuina habitatge tipus I' p1 18.0 °C 50.0 % 

safareig Local sense climatitzar habitatge tipus I' p1 ---  

bany petit Banys habitatge tipus I' p1 18.0 °C 50.0 % 

bany gran Banys habitatge tipus I' p1 18.0 °C 50.0 % 

habitació gran Dormitoris habitatge tipus I' p1 18.0 °C 50.0 % 

habitació petita Dormitoris habitatge tipus I' p1 18.0 °C 50.0 % 

habitació mitjana Dormitoris habitatge tipus I' p1 18.0 °C 50.0 % 

sala Salons habitatge tipus I' p1 20.0 °C 50.0 % 
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Planta 2 
 
 

Referència Descripció Conjunt Temperatura d'hivern Humitat relativa 
cuina Cuina habitatge tipus I' p2 18.0 °C 50.0 % 

habitació gran Dormitoris habitatge tipus I' p2 18.0 °C 50.0 % 

habitació petita Dormitoris habitatge tipus I' p2 18.0 °C 50.0 % 

habitació mitjana Dormitoris habitatge tipus I' p2 18.0 °C 50.0 % 

habitació gran 2 Dormitoris habitatge tipus K p2 18.0 °C 50.0 % 

habitació petita 2 Dormitoris habitatge tipus K p2 18.0 °C 50.0 % 

cuina 2 Cuina habitatge tipus K p2 18.0 °C 50.0 % 

bany gran Banys habitatge tipus I' p2 18.0 °C 50.0 % 

bany petit Banys habitatge tipus I' p2 18.0 °C 50.0 % 

safareig Local sense climatitzar habitatge tipus I' p2 ---  

bany gran 2 Banys habitatge tipus K p2 18.0 °C 50.0 % 

sala Salons habitatge tipus I' p2 20.0 °C 50.0 % 

sala 2 Salons habitatge tipus K p2 20.0 °C 50.0 % 

 
 
Planta 6 
 

Referència Descripció Conjunt Temperatura d'hivern Humitat relativa 

parking p5 Local sense climatitzar pàrking p6 ---  

t1 Local sense climatitzar pàrking p6 ---  

t2 Local sense climatitzar pàrking p6 ---  

t3 Local sense climatitzar pàrking p6 ---  

t4 Local sense climatitzar pàrking p6 ---  

t5 Local sense climatitzar pàrking p6 ---  

t6 Local sense climatitzar pàrking p6 ---  

t7 Local sense climatitzar pàrking p6 ---  

t8 Local sense climatitzar pàrking p6 ---  

t9 Local sense climatitzar pàrking p6 ---  
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t10 Local sense climatitzar pàrking p6 ---  

t11 Local sense climatitzar pàrking p6 ---  

t12 Local sense climatitzar pàrking p6 ---  

t13 Local sense climatitzar pàrking p6 ---  

escala p6 Local sense climatitzar pàrking p6 ---  

vestíbul escala p6 Local sense climatitzar pàrking p6 ---  

vestíbul escala 2 p7 Local sense climatitzar pàrking p6 ---  

escala 2 p7 Local sense climatitzar pàrking p6 ---  

 
 
Planta 7 
 

Referència Descripció Conjunt Temperatura d'hivern Humitat relativa 
local 2 p7 Local sense 

climatitzar 
local 2 p7 ---  

trafo p7 Local sense 
climatitzar 

trafo p7 ---  

escala p7 Local sense 
climatitzar 

escala p7 ---  

cuina ha p7 Cuina habitatge tipus A p7 18.0 °C 50.0 % 
cuina hb p7 Cuina habitatge tipus B p7 18.0 °C 50.0 % 
cuina hc p7 Cuina habitatge tipus C p7 18.0 °C 50.0 % 
sala ha p7 Salons habitatge tipus A p7 20.0 °C 50.0 % 
sala hb p7 Salons habitatge tipus B p7 20.0 °C 50.0 % 
sala hc p7 Salons habitatge tipus C p7 20.0 °C 50.0 % 

bany petit ha p7 Banys habitatge tipus A p7 18.0 °C 50.0 % 
bany petit hb p7 Banys habitatge tipus B p7 18.0 °C 50.0 % 
bany petit hc p7 Banys habitatge tipus C p7 18.0 °C 50.0 % 
bany grant hc p7 Banys habitatge tipus C p7 18.0 °C 50.0 % 
bany grant hb p7 Banys habitatge tipus B p7 18.0 °C 50.0 % 
bany grant ha p7 Banys habitatge tipus A p7 18.0 °C 50.0 % 

habitació mitjana ha p7 Dormitoris habitatge tipus A p7 18.0 °C 50.0 % 

habitació petita ha p7 Dormitoris habitatge tipus A p7 18.0 °C 50.0 % 

habitació gran ha p7 Dormitoris habitatge tipus A p7 18.0 °C 50.0 % 
habitació gran hb p7 Dormitoris habitatge tipus B p7 18.0 °C 50.0 % 
habitació petita hb p7 Dormitoris habitatge tipus B p7 18.0 °C 50.0 % 

habitació mitjana hb p7 Dormitoris habitatge tipus B p7 18.0 °C 50.0 % 

habitació mitjana hc p7 Dormitoris habitatge tipus C p7 18.0 °C 50.0 % 

habitació petita hc p7 Dormitoris habitatge tipus C p7 18.0 °C 50.0 % 
habitació gran hc p7 Dormitoris habitatge tipus C p7 18.0 °C 50.0 % 

comptadors 1 p7 Local sense 
climatitzar 

comptadors 1 p7 ---  
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comptadors 2 p7 Local sense 
climatitzar 

comptadors 2 p7 ---  

escala 2 p7 Local sense 
climatitzar 

escala 2 p7 ---  

vestíbul escala p7 Local sense 
climatitzar 

vestíbul escala p7 ---  

 
 
Planta 8 
 

Referència Descripció Conjunt Temperatura d'hivern Humitat relativa 
habitació mitjana ha p8 Dormitoris habitatge tipus A p8 18.0 °C 50.0 % 

habitació mitjana hb p8 Dormitoris habitatge tipus B p8 18.0 °C 50.0 % 

habitació mitjana hc p8 Dormitoris habitatge tipus C p8 18.0 °C 50.0 % 

habitació petita hc p8 Dormitoris habitatge tipus C p8 18.0 °C 50.0 % 

habitació petita hb p8 Cuina habitatge tipus B p8 18.0 °C 50.0 % 

habitació petita ha p8 Dormitoris habitatge tipus A p8 18.0 °C 50.0 % 

habitació gran ha p8 Dormitoris habitatge tipus A p8 18.0 °C 50.0 % 

habitació gran hb p8 Dormitoris habitatge tipus B p8 18.0 °C 50.0 % 

habitació gran hc p8 Dormitoris habitatge tipus C p8 18.0 °C 50.0 % 

habitació gran hd p8 Dormitoris habitatge tipus D p8 18.0 °C 50.0 % 

habitació gran hf p8 Dormitoris habitatge tipus F p8 18.0 °C 50.0 % 

habitació gran he p8 Dormitoris habitatge tipus E p8 18.0 °C 50.0 % 

habitació mitjana hd p8 Dormitoris habitatge tipus D p8 18.0 °C 50.0 % 

habitació mitjana he p8 Dormitoris habitatge tipus E p8 18.0 °C 50.0 % 

habitació mitjana hf p8 Dormitoris habitatge tipus F p8 18.0 °C 50.0 % 

habitació mitjana hh p8 Dormitoris habitatge tipus H p8 18.0 °C 50.0 % 

habitació mitjana gh p8 Dormitoris habitatge tipus G p8 18.0 °C 50.0 % 

habitació petita gh p8 Dormitoris habitatge tipus G p8 18.0 °C 50.0 % 

habitació petita hh p8 Dormitoris habitatge tipus H p8 18.0 °C 50.0 % 

habitació gran hh p8 Dormitoris habitatge tipus H p8 18.0 °C 50.0 % 

habitació gran hg p8 Dormitoris habitatge tipus G p8 18.0 °C 50.0 % 

sala hg p8 Salons habitatge tipus G p8 20.0 °C 50.0 % 

sala hh p8 Salons habitatge tipus H p8 20.0 °C 50.0 % 
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sala hd p8 Salons habitatge tipus D p8 20.0 °C 50.0 % 

sala hc p8 Salons habitatge tipus C p8 20.0 °C 50.0 % 

sala hb p8 Salons habitatge tipus B p8 20.0 °C 50.0 % 

sala he p8 Salons habitatge tipus E p8 20.0 °C 50.0 % 

sala hf p8 Salons habitatge tipus F p8 20.0 °C 50.0 % 

sala ha p8 Salons habitatge tipus A p8 20.0 °C 50.0 % 

cuina hg p8 Cuina habitatge tipus G p8 18.0 °C 50.0 % 

cuina hh p8 Cuina habitatge tipus H p8 18.0 °C 50.0 % 

cuina hd p8 Cuina habitatge tipus D p8 18.0 °C 50.0 % 

cuina hc p8 Cuina habitatge tipus C p8 18.0 °C 50.0 % 

cuina he p8 Cuina habitatge tipus E p8 18.0 °C 50.0 % 

cuina hb p8 Cuina habitatge tipus B p8 18.0 °C 50.0 % 

cuina ha p8 Cuina habitatge tipus A p8 18.0 °C 50.0 % 

cuina hf p8 Cuina habitatge tipus F p8 18.0 °C 50.0 % 

bany gran hc p8 Banys habitatge tipus C p8 18.0 °C 50.0 % 

bany gran hb p8 Banys habitatge tipus B p8 18.0 °C 50.0 % 

bany gran ha p8 Banys habitatge tipus A p8 18.0 °C 50.0 % 

bany gran hf p8 Banys habitatge tipus F p8 18.0 °C 50.0 % 

bany gran he p8 Banys habitatge tipus E p8 18.0 °C 50.0 % 

bany gran hd p8 Banys habitatge tipus D p8 18.0 °C 50.0 % 

bany gran hg p8 Banys habitatge tipus G p8 18.0 °C 50.0 % 

bany gran hh p8 Banys habitatge tipus H p8 18.0 °C 50.0 % 

bany petit hg p8 Banys habitatge tipus G p8 18.0 °C 50.0 % 

bany petit hh p8 Banys habitatge tipus H p8 18.0 °C 50.0 % 

bany petit hc p8 Banys habitatge tipus C p8 18.0 °C 50.0 % 

bany petit hb p8 Banys habitatge tipus B p8 18.0 °C 50.0 % 

bany petit ha p8 Banys habitatge tipus A p8 18.0 °C 50.0 % 

safareig hg p8 Local sense climatitzar habitatge tipus G p8 ---  
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safareig hh p8 Local sense climatitzar habitatge tipus H p8 ---  

safareig hd p8 Local sense climatitzar habitatge tipus D p8 ---  

safareig he p8 Local sense climatitzar habitatge tipus E p8 ---  

safareig hf p8 Local sense climatitzar habitatge tipus F p8 ---  

 
 
 
4.1.4. Resum dels resultats per conjunts de recintes 
 
 
 

habitatge tipus I' p1 
Recinte Superfície Potència per superfície

kcal/h*m2 
Càrrega interna sensible 

kcal/h 
Potència total

kcal/h 

cuina - Planta 1 8.8 71.4 319 627 
bany petit - Planta 1 3.7 180.0 399 673 
bany gran - Planta 1 5.2 137.1 440 716 

habitació gran - Planta 1 11.5 63.8 443 735 
habitació petita - Planta 1 7.1 72.4 240 516 

habitació mitjana - Planta 1 8.9 61.8 270 549 
sala - Planta 1 24.8 86.5 1854 2147 

Total 70.1 85.1 3965 5963 
 
 
 

habitatge tipus I' p2 
Recinte Superfície Potència per superfície

kcal/h*m2 
Càrrega interna sensible 

kcal/h 
Potència total

kcal/h 

cuina - Planta 2 8.7 119.2 705 1042 
habitació gran - Planta 2 12.0 128.3 1191 1543 
habitació petita - Planta 2 7.1 128.7 611 917 

habitació mitjana - Planta 2 8.9 109.5 663 973 
bany gran - Planta 2 5.3 180.0 653 947 
bany petit - Planta 2 3.7 233.4 579 866 

sala - Planta 2 24.6 112.2 2425 2763 
Total 70.4 128.6 6826 9052 

 
 

habitatge tipus K p2 
Recinte Superfície Potència per superfície

kcal/h*m2 
Càrrega interna sensible 

kcal/h 
Potència total

kcal/h 

habitació gran 2 - Planta 2 10.5 94.8 684 996 
habitació petita 2 - Planta 2 7.3 127.7 623 930 

cuina 2 - Planta 2 8.5 114.9 649 973 
bany gran 2 - Planta 2 5.0 148.8 472 750 

sala 2 - Planta 2 23.6 111.3 2302 2631 
Total 54.9 114.3 4730 6280 
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habitatge tipus A p7 
Recinte Superfície Potència per superfície

kcal/h*m2 
Càrrega interna sensible 

kcal/h 
Potència total

kcal/h 

cuina ha p7 - Planta 7 12.4 72.2 460 896 
sala ha p7 - Planta 7 30.1 55.8 1423 1682 

bany petit ha p7 - Planta 7 3.5 89.9 70 316 
bany grant ha p7 - Planta 7 4.2 115.3 225 484 

habitació mitjana ha p7 - Planta 7 9.1 60.1 267 546 
habitació petita ha p7 - Planta 7 8.6 111.0 648 957 
habitació gran ha p7 - Planta 7 13.4 69.2 620 927 

Total 81.3 71.4 3714 5808 
 
 

habitatge tipus B p7 
Recinte Superfície Potència per superfície

kcal/h*m2 
Càrrega interna sensible 

kcal/h 
Potència total

kcal/h 

cuina hb p7 - Planta 7 11.3 98.0 689 1107 
sala hb p7 - Planta 7 26.2 71.7 1604 1877 

bany petit hb p7 - Planta 7 3.5 90.6 69 315 
bany grant hb p7 - Planta 7 4.4 117.6 255 516 

habitació gran hb p7 - Planta 7 13.0 74.0 655 965 
habitació petita hb p7 - Planta 7 8.7 119.1 725 1041 

habitació mitjana hb p7 - Planta 7 9.2 60.0 275 554 
Total 76.4 83.5 4272 6376 

 
 

habitatge tipus C p7 
Recinte Superfície Potència per superfície

kcal/h*m2 
Càrrega interna sensible 

kcal/h 
Potència total

kcal/h 

cuina hc p7 - Planta 7 11.8 108.8 834 1279 
sala hc p7 - Planta 7 27.5 73.7 1743 2027 

bany petit hc p7 - Planta 7 3.0 105.8 67 314 
bany grant hc p7 - Planta 7 4.2 89.1 126 377 

habitació mitjana hc p7 - Planta 7 11.7 62.4 436 728 
habitació petita hc p7 - Planta 7 9.0 61.0 268 547 
habitació gran hc p7 - Planta 7 11.3 59.3 384 672 

Total 78.5 75.8 3860 5945 
 
 

habitatge tipus A p8 
Recinte Superfície Potència per superfície

kcal/h*m2 
Càrrega interna sensible 

kcal/h 
Potència total

kcal/h 

habitació mitjana ha p8 - Planta 8 9.1 103.9 633 941 
habitació petita ha p8 - Planta 8 8.7 145.0 924 1256 
habitació gran ha p8 - Planta 8 13.3 110.2 1122 1469 

sala ha p8 - Planta 8 30.1 89.4 2361 2695 
cuina ha p8 - Planta 8 12.1 90.2 649 1089 

bany gran ha p8 - Planta 8 4.2 183.7 499 780 
bany petit ha p8 - Planta 8 3.5 186.2 382 654 

Total 81.0 109.7 6571 8883 
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habitatge tipus B p8 
Recinte Superfície Potència per superfície

kcal/h*m2 
Càrrega interna sensible 

kcal/h 
Potència total

kcal/h 

habitació mitjana hb p8 - Planta 8 9.2 102.8 642 951 
habitació petita hb p8 - Planta 8 8.7 166.5 1085 1452 
habitació gran hb p8 - Planta 8 13.0 107.8 1059 1401 

sala hb p8 - Planta 8 26.2 113.3 2616 2970 
cuina hb p8 - Planta 8 11.3 131.6 1037 1482 

bany gran hb p8 - Planta 8 4.4 180.5 518 801 
bany petit hb p8 - Planta 8 3.5 187.5 381 653 

Total 76.3 127.2 7338 9708 
 
 

habitatge tipus C p8 
Recinte Superfície Potència per superfície

kcal/h*m2 
Càrrega interna sensible 

kcal/h 
Potència total

kcal/h 

habitació mitjana hc p8 - Planta 8 11.8 86.1 704 1017 
habitació petita hc p8 - Planta 8 8.9 106.7 637 945 
habitació gran hc p8 - Planta 8 11.3 107.6 887 1216 

sala hc p8 - Planta 8 27.5 115.3 2802 3171 
cuina hc p8 - Planta 8 11.4 134.1 1080 1534 

bany gran hc p8 - Planta 8 4.3 155.6 395 667 
bany petit hc p8 - Planta 8 3.5 184.2 378 649 

Total 78.7 116.8 6882 9198 
 
 

habitatge tipus D p8 
Recinte Superfície Potència per superfície

kcal/h*m2 
Càrrega interna sensible 

kcal/h 
Potència total

kcal/h 

habitació gran hd p8 - Planta 8 10.3 125.1 957 1290 
habitació mitjana hd p8 - Planta 8 10.2 97.1 682 994 

sala hd p8 - Planta 8 27.1 102.6 2438 2778 
cuina hd p8 - Planta 8 8.2 115.3 632 946 

bany gran hd p8 - Planta 8 4.7 200.3 641 933 
Total 60.5 114.7 5350 6942 

 
 

habitatge tipus F p8 
Recinte Superfície Potència per superfície

kcal/h*m2 
Càrrega interna sensible 

kcal/h 
Potència total

kcal/h 

habitació gran hf p8 - Planta 8 11.7 85.8 688 1000 
habitació mitjana hf p8 - Planta 8 8.3 110.7 614 920 

sala hf p8 - Planta 8 29.9 105.9 2800 3169 
cuina hf p8 - Planta 8 8.4 140.0 838 1175 

bany gran hf p8 - Planta 8 5.3 148.0 506 788 
Total 63.6 110.9 5447 7052 
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habitatge tipus E p8 
Recinte Superfície Potència per superfície

kcal/h*m2 
Càrrega interna sensible 

kcal/h 
Potència total

kcal/h 

habitació gran he p8 - Planta 8 11.5 111.9 953 1286 
habitació mitjana he p8 - Planta 8 7.1 124.4 581 884 

sala he p8 - Planta 8 28.2 114.6 2855 3228 
cuina he p8 - Planta 8 7.4 146.7 784 1085 

bany gran he p8 - Planta 8 6.1 160.4 690 986 
Total 60.3 123.8 5863 7470 

 
 

habitatge tipus H p8 
Recinte Superfície Potència per superfície

kcal/h*m2 
Càrrega interna sensible 

kcal/h 
Potència total

kcal/h 

habitació mitjana hh p8 - Planta 8 8.8 106.8 633 940 
habitació petita hh p8 - Planta 8 6.9 128.1 585 889 
habitació gran hh p8 - Planta 8 13.3 117.0 1207 1561 

sala hh p8 - Planta 8 27.5 91.4 2191 2510 
cuina hh p8 - Planta 8 7.5 112.9 564 852 

bany gran hh p8 - Planta 8 4.8 195.0 652 945 
bany petit hh p8 - Planta 8 3.8 190.4 447 724 

Total 72.7 115.8 6278 8421 
 
 

habitatge tipus G p8 
Recinte Superfície Potència per superfície

kcal/h*m2 
Càrrega interna sensible 

kcal/h 
Potència total

kcal/h 

habitació mitjana gh p8 - Planta 8 8.4 110.7 628 935 
habitació petita gh p8 - Planta 8 7.0 127.3 586 890 
habitació gran hg p8 - Planta 8 13.2 118.1 1202 1555 

sala hg p8 - Planta 8 26.8 88.7 2066 2376 
cuina hg p8 - Planta 8 9.4 117.9 748 1111 

bany gran hg p8 - Planta 8 4.9 189.9 645 937 
bany petit hg p8 - Planta 8 3.3 208.8 420 695 

Total 73.1 116.3 6295 8499 
 

 



1.7. FOTOS DEL SOLAR 



 

 

 

Mitgera C/ Joan Ubach. 

 

 

 

 

Interior illa. 

 

 



 

 

C/ Joan Ubach desde zona futures escales costat sud. 

 

 

 

 

Façanes pati interior illa costat oest. 

 

 

 



Mitgera C/Espriu 
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I.- VENTILACIÓ. 
 
I.1.- JUSTIFICACIÓ DEL SISTEMA UTILITZAT 
 

Per a l'evacuació de fums, i en compliment de l'Art. G.18 de la NBE CPI-96, 

s'ha previst el sistema de ventilació natural mitjançant obertures que 

comuniquen directament amb l'exterior, trobant-se uniformement distribuïdes. 

 

La superfície útil total d'aquestes obertures o buits és igual o superior a 25 cm2 

per metre quadrat de les superfície de cada planta d'aparcament. D'altra banda, 

cap obertura es trobarà a més de 25m de qualsevol punt de l'aparcament. 

 

Així mateix i complint amb l’article 117 de les Ordenances Metropolitanes 

d’Edificació, la ventilació del local es realitza per mitjans naturals, directament a 

l'exterior, a través d'obertures per una única façana, amb una superfície 

equivalent al 8% de la superfície de cada planta. 

 

 

I.2.- VENTILACIÓ DE VESTÍBULS PREVIS I ESCALA 
 

Els vestíbuls d'independència de l’escal que serveixen com evacuació de 

l'aparcament disposa de ventilació natural. Aquesta es porta a terme mitjançant 

conductes, un d'entrada i altre de sortida d'aire, fins a l'exterior on ambdós 

conductes se separen 1m. 

 

Dintre del vestíbul el conducte pel qual entrarà l'aire finalitzarà amb una reixa 

en la part inferior de vestíbul i en la sortida la reixa estarà situada en la part 

superior. 

 

La ventilació de l'escala serà per sobre-pressió, mitjançant un ventilador que 

impulsarà l'aire per la part inferior de la mateixa, (soterrani 2), disposant-se com 

sortida de possibles fums, (exutori), la porta de sortida a l'exterior. Per a això 

aquesta porta s'ha previst sigui RF-60, per la seva condició d'estanca al fum. 



 3 

II.- PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 

II.1.- OBJECTE. 
 
El present annex té per objecte la justificació del compliment de les condicions 

de protecció contra incendis a l’aparcament situat al carrer Joan Ubach en 

Santa Coloma de Gramanet. 

En la confecció del present annex s'han tingut en compte les següents 

normatives vigents:  

 

NBE-CPI 96 : Norma Bàsica de l'Edificació de Condicions de protecció contra 

incendis en els edificis. 

      --- : Decret 241/1994 de 26 de juliol sobre Condicions Urbanístiques i 

de Protecció contra Incendis en els Edificis. 

      --- : Reglament d’Instal·lacions de Protecció contra Incendis. 

      --- : Ordenança Municipal sobre Llicències d’Aparcaments. 

 

 

II.2.- CAPACITAT DE L'APARCAMENT. 
 

Per al càlcul de la densitat d'ocupació, referida al càlcul de les vies d'evacuació 

s'atendrà al disposat a l'Art. 6.2.e de la NBE CPI-96, és a dir 1 persona cada 40 

m² pel que aquesta ocupació serà: 

 

Planta Soterrani -1: 

 

 

 

Planta Soterrani -2: 

 

 

Resultant una ocupació total de 41 persones. 

 

persones. 2117,20
40

806,70
40
S=P ⇒==

persones. 2095,91
40

797,90
40
S=P ⇒==
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II.3.- COMPARTIMENTACIÓ. 
 

El local està compartimentat en sectors d'incendi segons la NBE CPI-96 al seu 

article G.4.1. Es considera tot l’aparcament com un únic sector d'incendi. 

 

 

II.4.- VIES D'EVACUACIÓ. 
 

II.4.1. CARACTERÍSTIQUES DE LES VIES D’EVACUACIÓ 
 

Tenint en compte que disposem de 24 places en planta –1 i de 26 places en 

planta -2, es disposa, en ambdues  soterranis, de dues sortides a través 

d'escales i de una sortida  per una porta directa a l'exterior, al costat de la 

rampa d'accés de vehicles, sent en total 3 sortides per planta.  

Pel nombre i disposició de les sortides es compleix amb l'Art. 7.2 de la NBE 

CPI-96., de manera que: 

SOTERRANI 2 

a) L'ocupació es menor de 100 persones 

b) No més de 50 persones, (21 persones), precisen salvar una altura 

d'evacuació ascendent, superior que 2 m. 

c) Cap recorregut d'evacuació fins a la sortida és superior a 35 m 

SOTERRANI 1 

a) La longitud del recorregut des de tot l'origen d'evacuació fins alguna 

sortida serà menor a 50 m.  

b) La longitud del recorregut fins algun punt des del qual parteixin almenys 

dos recorreguts alternatius cap a diferents sortides no serà superior a 35 

m. 

c) No més de 50 persones, (20 persones), precisen salvar una altura 

d'evacuació ascendent, superior que 2 m. 
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II.4.2. CÀLCUL DE L’AMPLE DE LES PORTES 
 

L’amplada de les portes, passos i passadissos serà com a mínim igual a P/200; 

sent P el nombre de persones assignades a aquest element d’evacuació. 

L’ ample mínim serà: 

 

 

 

L’amplada lliure mínima en portes, passos i forats previstos com sortides 

d’evacuació serà igual o major que 0,80 m. L’amplada de la fulla serà igual o 

menor que 1,20 m., complint per tant amb les sortides previstes. 

 

 

II.4.3. CÀLCUL DE L’AMPLE DE LES ESCALES 
 

El càlcul de l’ample de les escales protegides o especialment protegides se 

realitza segons a la condició següent: 

 

 

 

on 

 

P : Nombre d’ocupant assignats a la escala. 

S : Superfície útil del recinte de escala. 

A : Amplada de l’inici de la escala.  

 

Resultant el càlcul, per el nombre de persones calculat amb anterioritat: 

 

3 x 12,20 + 160 x 1 = 196,60 > 41 

 

Així queda demostrat que el total de les persones poden sortir per l’escala 

prevista, d’1 m d’ample. 

 

A 1603SP +≤

m 0,21
200
41A

200
PA ==⇒=
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II.5.- SENYALITZACIÓ. 
 

La sortida de l’aparcament i del conjunt de dependències estaran senyalitzades 

mitjançant equips autònoms d'enllumenat d'emergència amb indicació de 

«Sortida» o «Sortida d'Emergència».  

Així mateix es col·locaran, quan sigui necessari, senyals indicatius de direcció 

dels recorreguts a seguir des de tot origen d'evacuació fins al punt des del que 

sigui visible la sortida o el senyal que la indica. 

 

L’aparcament disposarà de la llum ambiental necessària, mitjançant la 

instal·lació d'equips autònoms d'enllumenat d'emergència, que faciliti 

l'evacuació en cas necessari. 

 

 

II.6.- COMPORTAMENT DAVANT DEL FOC DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS 
 

II.6.1. CÀLCUL DE LA CÀRREGA DE FOC 
 

D'acord amb l'establert a l'Apèndix del Decret 241/1994 sobre condicions de 

protecció contraincendis als edificis, es procedeix a realitzar el càlcul de la 

càrrega de foc ponderada de l'edifici. 

 

La càrrega de foc ponderada Qp de l'activitat que ens ocupa, es calcula 

considerant tots els materials combustibles que formen part de la construcció, 

així com, els que es preveuen com totes les matèries combustibles que puguin 

ser emmagatzemades. 

 

El càlcul de la càrrega de foc ponderada s'establirà mitjançant l'expressió: 

 

 

 

 

Ra
A

CiHi)(Pi=Qp ×∑ ××
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sent: 

 

Qp : Càrrega de foc ponderada en Mcal/m². 

Pi : Pes en Kg. de cadascuna de les diferents matèries combustibles. 

Hi : Poder calorífic de cadascuna de les diferents matèries en Mcal/Kg. 

Ci : Coeficient addicional que reflecteix la perillositat dels productes. 

Ra : Coeficient adimensional que pondera el risc d'activació. 

A : Superfície construïda del local en m². 

 

En el nostre cas considerem l'existència dels següents elements combustibles: 

 

 

DENOMINACIÓ 
 Pi 

(Ud) 
Hi 

(Mcal/Kg.) 

AUTOMÒBILS 50 1.200 

 

El coeficient addicional Ci que reflecteix la perillositat dels productes conforme 

als valors indicats a la taula de l'Apèndix del Decret 241/1994. 

 

En el nostre cas Ci =1 

 

La superfície útil de l'aparcament és de 1.333,90 m². 

 

El coeficient adimensional que pondera el risc d'activació inherent a l'activitat 

serà: 

 

Coeficient Ra =3 per a risc d'activació ALT. 

Coeficient Ra =1,5 per a risc d'activació MIG. 

Coeficient Ra =1 per a risc d'activació BAIX. 

 

En el nostre cas Ra =1 per ser risc d'activació BAIX. 

Aplicant la fórmula indicada anteriorment obtindrem la càrrega de foc 

ponderada, sent: 
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ESTABILITAT I RESISTÈNCIA AL FOC 
 

L’estabilitat i resistència al foc dels elements constructius ha de ser la següent: 

 

ELEMENTS 
SEGONS 

NBE-CPI 96 

Forjats i pilars RF-120 

Murs exteriors. RF-120 

Parets que delimiten escales protegides i 

ascensors. 
RF-120 

Portes de pas entre sectors d’incendi. RF-60 

Portes de pas a escales protegides. RF-60 

Portes a locals de risc especial. RF-60 

 

Els recobriments d’aquest elements en escales i passadissos d’evacuació 

hauran de tenir una reacció contra el foc de M2 en el cas dels terres i de M1 a 

les parets i sostres. 

 

En aquest cas l’estabilitat i resistència al foc dels elements constructius és la 

següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Mcal/m 98,441
90,333.1

1  )50200.1(Q 2
p =×

××
=
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ELEMENTS CONSTRUCTIUS 

ELEMENT COMPOSICIÓ SEGONS 
APÈNDIX 1 DE LA NBE-CPI 96 

RESISTÈNCIA 
I ESTABILITAT 

DE 
L’ ELEMENT 

PARETS 
EXTERIORS 
(APARCAMENT) 

Mur pantalla de formigó armat 
amb un espessor total > 30 cm. 

EF-240 / RF-240

FORJATS 

Reticular amb bovedillas de 
formigó alleugerit i capa de 
compressió de formigó armat, per 
la seva cara superior. Espessor 
total > 25 cm. 

EF-180 / RF-180

PILARS 

De formigó armat de secció 
mínima 40 x 30 cm. i capa de 
recobriment mecànic de 
l’armadura superior a 3 cm. 

EF-180 

PARETS 
COMPARTIMENTA
CIÓ INTERIOR 
(ESCALA, 
VESTÍBUL I 
SEPARACIÓ 
ENTRE 
HABITATGES I 
ENTRE  LOCALS) 

De fàbrica de maó foradat amb 
enlluït de guix per ambdós cares. 
Espessor total > 15 cm. 

EF-120  / RF-
120 

 

Tots el materials de recobriment de les parets seran M1 en zones protegides i 

M2 en la resta de zones. En cas d’incorporar fusta aquesta portarà un 

tractament ignífug de classe M2.  

 

 

II.7.- INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 

Segons les normes vigents es disposarà de les instal·lacions de protecció 

següents: 
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INSTAL·LACIÓ 
SEGONS 

NBE CPI-96  
INSTAL·LAT 

Extintors SI SI 

Columna seca NO NO 

BIE SI n > 30 SI 

Hidrants SI s > 1.000 m2 SI 

Detecció SI SI 

Alarma NO NO 

Ruixadors d'aigua NO NO 

Enllumenat 

d'emergència 
SI n > 5 SI 

Sent n el nombre de vehicles i s la superfície. 

 

INSTAL·LACIÓ D'EXTINTORS 

 

Es col·locaran extintors d'incendis IPF-38 d'eficàcia 21A-113B, corresponent un 

cada 15 m. de recorregut, com a màxim, pels carrers de circulació (NBE CPI-96 

Art. 20 1.2); es col·locaran de tal manera que la part superior quedi a 1,70 m. 

com a màxim del paviment. 

 

INSTAL·LACIÓ D'EQUIPS DE MÀNEGUES 

 

Dins d'una distància de 5 m., com a màxim, mesurada des de l'entrada a la 

planta s’instal·larà una boca d'incendi (BIE-25) proveïda de mànega de 20 m. 

de longitud, així mateix s’instal·laran d'altres, d'idèntiques característiques, en 

nombre suficient per a arribar a tot origen d'evacuació. 

 

Les esmentades mànegues estaran col·locades permanentment en una caixa 

metàl·lica amb frontal de vidre trencable al costat de la presa d'aigua. 

 

Per al subministrament d’aigua als equips de mànega, atès que no es disposa 

de pressió suficient en la xarxa, es disposarà d’un dipòsit d’aigua de reserva de 
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200 m3, que a través del corresponent grup de pressió, abastirà a aquestes 

mànegues. 

 

DETECCIÓ AUTOMÀTICA 

 

Segons l'Art. 20.4.f de la NBE CPI-96 s'instal·laran detectors de temperatura 

IPF-49, a raó d'un cada 30m2, aproximadament. Aquests detectors enviaran un 

senyal d'alarma a una centraleta i aquesta al seu torn activarà un senyal 

*òptic/acústica (sirena) visible i audible, fàcilment, pels ocupants de l'edifici. 

 

HIDRANT 

 

Atenent al disposat a l'Apèndix 2, de la NBE CPI-96, en el seu punt 2.5, haurà 

de disposar-se d'un hidrant contra incendis a una distància no superior a 100 

m. del accés a l'aparcament, per carrer Joan Ubach. 

 

CENTRALETA D'ALARMES  

 

Al soterrani 1, al costat de l'accés a l’escala, s’instal·larà una centraleta 

d'alarmes que rebrà els senyals d'activació dels detectors instal·lats a 

l'aparcament, activant l’alarma òptic/acústica. 

INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA 

 

S'efectuarà una instal·lació d'enllumenat d'emergència proveïda de font pròpia 

d'energia, que entri en funcionament en produir-se un error a la tensió 

d'alimentació, que suposi un descens per sota del 70% del seu valor nominal. 

 

Proporcionaran durant 1 hora un nivell mínim de 1 lux en terra dels eixos 

recorreguts d'evacuació i de 5 lux en els punts en els quals es trobin els equips 

de protecció contraincendis.  

 

La uniformitat de la il·luminació (quocient entre la il·luminació màxima i la 

mínima) serà menor de 40, considerant nul, per a l'esmentat càlcul els 
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coeficients de reflexió de parets i sostres i contemplant un factor de depreciació 

per embrutiment i envelliment dels equips. 

 

Proporcionaran als senyals d'evacuació la il·luminació suficient perquè puguin 

ser percebudes. 

 

Els equips disposaran d'un dispositiu de posada en repòs per evitar la seva 

entrada en funcionament si l'error d'alimentació es produeix quan l'edifici o local 

es troben desocupats, complint quant a aquesta condició amb les normes UNE 

20 062, UNE 20 392 i UNE-EN 60598-2-22. 
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B - Tipus B 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B03 - GRANULATS 
B032 - SAULONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0321000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres 
matèries estranyes. 
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que 
passa pel tamís 0,40 (UNE 7-050). 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a 
la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF 
Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149):  < 50 
Índex CBR (NLT-111):  > 20 
Contingut de matèria orgànica:  Nul 
Mida del granulat: 
- Sauló garbellat:  <= 50 mm 
- Sauló no garbellat:  <= 1/2 gruix de la tongada 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B053 - CALÇS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0532310. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment per òxids o 
hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de 
silici, ferro i alumini. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Calç amarada en pasta CL 90 
- Calç aèria CL 90 
- Cal hidràulica natural NHL 2 
- Cal hidràulica natural NHL 3,5 
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- Cal hidràulica natural NHL 5 
CAL AMARADA EN PASTA: 
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per 
obtenir una pasta de consistència adequada a l'us a la que es destini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
CALÇ AÈRIA CL 90: 
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2):  >= 90% en pes 
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2):  <= 5% en pes 
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  <= 2% en pes 
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2):  <= 4% en pes 
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2) 
- Material retingut al tamís 0,09 mm:  <= 7% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm:  <= 2% 
Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2) 
- Pastes amarades:  Passa 
- Altres calçs: 
     - Mètode de referència:  <= 20 
     - Mètode alternatiu:  <= 2 
Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da:  0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3 
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h): 
- Pastes amarades:  45% < h < 70% 
- Altres calçs:  <= 2% 
CAL HIDRÀULICA NATURAL: 
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  =< 3% en masa 
(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que la estabilitat sigui 
confirmada després de 28 dies de conservació en aigua, segons l’assaig donat en la norma UNE-
EN 196-2) 
Contingut de cal lliure (UNE-EN 459-2): 
- Cal del tipus NHL 2:  >= 15% en pes 
- Cal del tipus NHL 3,5:  >= 9% en pes 
- Cal del tipus NHL 5:  >= 3 % en pes 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves 
característiques. 
A l’embalatge, o be a l’albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent 
informació: 
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant 
- Referència a la norma UNE-EN 459-1 
- Designació de la cal segons l’apartat 4 de l’esmentada norma 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les 
classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el 
seu defecte, les facilitades pel subministrador. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y 
criterios de conformidad 
UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y 
criterios de conformidad. 
UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 
UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad. 
 
 
B05B - CIMENTS NATURALS 
 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
PROJECTE EXECUTIU DE CONSTRUCCIÓ DE 
50 HABITATGES AL c/JOAN UBACH 46-50 
SANTA COLOMA. BARCELONA 
 
 

8 
  

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B05B1001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conglomerant hidràulic obtingut per polvorització de margues calcinades, amb addició posterior 
d'un 5%, com a màxim, de substàncies no nocives, que compleixin la norma UNE 80309. 
Es consideren els següents tipus: 
- Ciment natural lent (CNL) 
- Ciment natural ràpid (CNR) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments naturals ràpids poden ser de classe 4 o 8 (CNR 4, CNR 8). 
Els ciments naturals lents poden ser de classe 8 (CNL 8). 
Residus màxims (UNE 80122): 
- Tamís 0,16 (UNE 7050):  <= 17% 
- Tamís 0,08 (UNE 7050):  <= 35% 
Inici de l'adormiment (UNE-EN 196-3): 
- Ciment natural ràpid:  1 min 
- Ciment natural lent:  10 min 
Final de l'adormiment (UNE-EN 196-3): 
- Ciment natural ràpid:  8 min 
- Ciment natural lent:  120 min 
Resistència a compressió (UNE 80116): 
+------------------------------------------------+ 
¦   TEMPS   ¦   CNR 4   ¦   CNR 8   ¦   CNL 8    ¦ 
¦-----------¦-----------¦-----------¦------------¦ 
¦    1 h    ¦ 0,5 N/mm2 ¦   1 N/mm2 ¦    _       ¦ 
¦    6 h    ¦   1 N/mm2 ¦   2 N/mm2 ¦ 0,8 N/mm2  ¦ 
¦    7 dies ¦   2 N/mm2 ¦ 5,2 N/mm2 ¦   5 N/mm2  ¦ 
¦   28 dies ¦   4 N/mm2 ¦   8 N/mm2 ¦   8 N/mm2  ¦ 
+------------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de subministrament 
- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
- Denominació i designació d'acord amb la norma UNE 80309 
- Referència de la comanda 
Als sacs hi han de figurar les següents dades: 
- Referència a la norma UNE 80309 
- Pes net 
- Designació i denominació del ciment 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Dates de producció i d’ensacat del ciment 
- La inscripció "No apte per a estructures de formigó" 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, 
de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE 80309:1994 Cementos naturales. Definiciones, clasificación y especificaciones de los 
cementos naturales. 
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B07 - MORTERS DE COMPRA 
B071 - MORTERS AMB ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B071UD86,B071UD87,B071UD88,B0711000,B0712000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter adhesiu 
- Morter amb resines sintètiques per a junts d'enrajolat de gres 
- Morter sintètic de resines epoxi 
- Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 
- Morter d'anivellament 
- Morter refractari 
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 
El morter adhesiu és un morter sec d'àrids fins i resines orgàniques que al barrejar-lo amb 
aigua amb la proporció adequada fa una pasta apta per a fixar revestiments ceràmics a terres i 
parets. 
El morter de resines sintètiques és un morter fi a base de ciment, modificat amb resines 
sintètiques per al rebliment de junts de revestiments ceràmics. 
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats 
inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor. 
El morter sec de ciment amb additius plastificants és un morter de granulat fi, ciment 
pòrtland i additiu plastificant per a barrejar amb aigua, formant una pasta apta per a 
construir parets de maons. 
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que al 
afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 
a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós. 
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir 
altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, 
etc. 
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i 
fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i 
regularització d'elements de formigó. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
MORTER ADHESIU: 
Les seves característiques, mesurades segons els assaigs establerts per la UEATC (Cahier CSTB 
1586), han de ser: 
- Resistència a l'arrencament:  >= 5 kg/cm2 
- Temps d'extensibilitat:  1 - 3 h 
- Temps d'ajustabilitat:  >= 10 min 
- Lliscament un cop aplicat a paraments verticals:  <= 2 mm 
El fabricant ha de facilitar, com a mínim, les dades següents: 
- Composició 
- Granulometria 
- Densitat en pols i en pasta 
- Procediment per a l'elaboració de la pasta i per a la seva aplicació 
- Rendiments previstos 
MORTER AMB RESINES SINTÈTIQUES: 
Densitat aparent:  Aprox. 1,4 T/m3 
Absorció d'aigua (DIN 52617-E):  Ha de cumplir 
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI: 
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La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l’ús a que es destini el morter i la 
temperatura ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser 
aprovada per la DF 
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7 
MORTER SEC DE CIMENT AMB ADDITIUS PLASTIFICANTS: 
Resistència a la compressió al cap de 28 dies:  >= 80 kg/cm2 
Consistència (assentament al con d'Abrams):  17 cm 
Percentatge de fins a la mescla seca (P):  20% <= P <= 10% 
Toleràncies: 
- Consistència (assentament al con d'Abrams):  ± 20 mm 
MORTER POLIMÈRIC: 
Granulometria:  0 - 2 mm 
Resistència a compressió a 28 dies :  500 - 600 kp/m2 
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'utilització 
- Composició i característiques del morter 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra 
i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 
- Morter adhesiu:  1 any 
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
MORTER SEC DE CIMENT AMB ADDITIU PLASTIFICANT UTILITZAT PER A PARETS DE MAONS: 
NBE-FL-1990 Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre,  por el que se aprueba la Norma Básica 
de la Edificación NBE-FL-90: Muros resistentes de Fábrica de Ladrillo. 
ALTRES MORTERS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0A - FERRETERIA 
B0A1 - FILFERROS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A14200,B0A14300. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Filferro d'acer 
- Filferro d'acer galvanitzat 
- Filferro d'acer plastificat 
- Filferro recuit 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
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Ha de acomplir les especificacions de la norma UNE 36-722. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, 
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les 
taules I i II de la UNE 37-506. 
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Qualitat G3:  1570 N/mm2 
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir 
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment 
orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització. 
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-732. 
La concentricitat i la adherencia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del 
article 6.5 UNE 36-732. 
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506) 
Resistència a la tracció: 
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades 
següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles 
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FILFERRO D'ACER: 
*UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 
*UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de 
calidades. Caracterisicas generales. 
*UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de 
suministro. 
FILFERRO PLASTIFICAT: 
*UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos 
orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 
 
 
B0A3 - CLAUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A31000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
DEFINICIÓ: 
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 
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S'han considerat els elements següents: 
     - Gafes de pala i punta 
     - Claus d'impacte 
     - Claus d'acer 
     - Claus de coure 
     - Claus d'acer galvanitzat 
     - Tatxes d'acer 
Claus són tijes metàl.liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana. 
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, 
utilitzats per a unir els bastiments amb les parets. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 
17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de 
tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
Toleràncies dels claus i tatxes: 
     - Llargària:  ± 1 D 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
CLAUS D'IMPACTE, GAFES DE PALA I PUNTA, TATXES I CLAUS D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM O DE 50 MM: 
Conjunt de cent unitats necessari subministrat a l'obra. 
CLAUS DE COURE: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
CLAUS D'ACER SENSE ESPECIFICAR LA LLARGÀRIA: 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta. 
CLAUS I TATXES: 
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 
 
 
B0A4 - VISOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A44000,B0A42500. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
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Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva 
superfície una hèlice contínua. 
S'han considerat els següents tipus: 
- Visos galvanitzats 
- Visos per a fusta o tac de PVC 
- Visos per a conglomerats de fusta, de llautó 
- Visos per a plaques de cartró-guix, cadmiats o galvanitzats 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la 
llargària de la rosca, en relació amb la seva llargària (UNE 17-051). 
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines. 
Cementació del vis:  > 0,1 mm 
ACABAT CADMIAT: 
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir 
taques ni imperfeccions superficials. 
ACABAT GALVANITZAT: 
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir 
taques ni imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Conjunt de cent unitats necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0A7 - ABRAÇADORES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A71700,B0A71900,B0A71C00,B0A71600,B0A71F00,B0A71400,B0A71M00,B0A71K00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Abraçadora metàl.lica d’acer galvanitzat o d’acer inoxidable. 
S’han contemplat els següents tipus d’abraçadores: 
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars unides per un cargol a cada 
extrem 
- Abraçadores formades per dues peces semicirculars, amb unió encaixada per forma 
La seva designació indica el diàmetre exterior dels tubs que ha de subjectar. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Una de les peces semicirculars ha de tenir un pas roscat que permeti la seva unió al vis de 
fixació. 
El vis de fixació ha de tenir ambdós extrems roscats de forma diferent: per acoblar a la brida 
per un costat i per fixar-lo al tac d'ancoratge per l'altre. 
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar 
els elements. 
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport. 
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 
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Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i l'abraçadora en capses, on 
ha de figurar les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Unitats 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0B - Familia 0B 
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B27000,B0B2A000,B0B2C000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Barres corrugades d'acer per a armadures pasives d'elements de formigó. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol 
altre matèria perjudicial. 
Es prohibeix l'ús de filferros llisos o corrugats com a armadures passives longitudinals o 
transversals, amb les excepcions següents: 
- Malles electrosoldades 
- Armadures bàsiques electrosoldades 
En sostres unidireccionals armats o pretensats de formigó, s'ha de seguir les seves propies 
normes 
Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les 
especificacions de la norma UNE 36-068 i UNE 36-065. 
Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068 i UNE 36-065, 
relatives al tipus d'acer (geometria del corrugat), país d'origen i marca del fabricant 
(segons informe tècnic de la UNE 36-811). 
Mides nominals: 
+-----------------------------------------+ 
¦Diàmetre  ¦ Àrea de la secció  ¦  Massa  ¦ 
¦nominal e ¦  transversal  S    ¦         ¦ 
¦  (mm)    ¦      (mm2)         ¦ (Kg/m)  ¦ 
¦----------¦--------------------¦---------¦ 
¦   6      ¦      28,3          ¦ 0,222   ¦ 
¦   8      ¦      50,3          ¦ 0,395   ¦ 
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¦  10      ¦      78,5          ¦ 0,617   ¦ 
¦  12      ¦      113           ¦ 0,888   ¦ 
¦  14      ¦      154           ¦ 1,21    ¦ 
¦  16      ¦      201           ¦ 1,58    ¦ 
¦  20      ¦      314           ¦ 2,47    ¦ 
¦  25      ¦      491           ¦ 3,85    ¦ 
¦  32      ¦      804           ¦ 6,31    ¦ 
¦  40      ¦     1260           ¦ 9,86    ¦ 
+-----------------------------------------+ 
Característiques mecàniques de les barres: 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
¦Designació ¦Classe acer¦ Lím. elàstic ¦ Càrrega ¦Allargament ¦Relació  ¦ 
¦           ¦           ¦ fy (N/mm2)   ¦unitaria ¦de rotura   ¦fs/fy    ¦ 
¦           ¦           ¦              ¦de rotura¦(sobre base ¦         ¦ 
¦           ¦           ¦              ¦fs(N/mm2)¦de 5        ¦         ¦ 
¦           ¦           ¦              ¦         ¦diàmetres   ¦         ¦ 
¦-----------¦-----------¦--------------¦---------¦------------¦---------¦ 
¦B 400 S    ¦Soldable   ¦ >= 400       ¦>= 440   ¦>= 14%      ¦>= 1,05  ¦ 
¦B 500 S    ¦Soldable   ¦ >= 500       ¦>= 550   ¦>= 12%      ¦>= 1,05  ¦ 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
+-------------------------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦Lìm elàstic¦ Resist  ¦Relació     ¦Allarg.de  ¦Allarg ¦Relació¦ 
¦          ¦  Re (MPa) ¦a la     ¦Re-real/    ¦rotura     ¦total  ¦Rm/Re  ¦ 
¦          ¦           ¦tracció  ¦Re-nominal  ¦(s/base de ¦càrrega¦       ¦ 
¦          ¦           ¦Rm (MPa) ¦            ¦5 diametres¦màxima ¦       ¦ 
¦----------¦-----------¦---------¦------------¦-----------¦-------¦-------¦ 
¦B 400 SD  ¦ >= 400    ¦>= 480   ¦>= 1,20     ¦>= 20%     ¦   9%  ¦>= 1,20¦ 
¦          ¦           ¦         ¦            ¦           ¦       ¦<= 1,35¦ 
¦B 500 SD  ¦ >= 500    ¦>= 575   ¦>= 1,25     ¦>= 12%     ¦   8%  ¦>= 1,15¦ 
¦          ¦           ¦         ¦            ¦           ¦       ¦<= 1,35¦ 
+-------------------------------------------------------------------------+ 
 
Composició química: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Anàlisis  ¦   C   ¦Ceq (segons UNE 36-068)¦   P   ¦   S   ¦   N    ¦ 
¦UNE 36-068¦ %màx. ¦        %màx.          ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx.  ¦ 
¦----------¦-------¦-----------------------¦-------¦-------¦--------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22  ¦        0,50           ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,012  ¦ 
¦----------¦-------¦-----------------------¦-------¦-------¦--------¦ 
¦Producte  ¦ 0,24  ¦        0,52           ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,013  ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i 
de doblegat-desdoblegat a 90°C (UNE 36-068 i UNE 36-065):  Nul·la 
Tensió d'adherència (UNE 36-068 i UNE 36-065): 
- Tensió mitjana d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de trencament d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
Toleràncies: 
- Secció barra: 
     - Per a D <= 25 mm: >= 95 % secció nominal 
     - Per a D > 25 mm: >= 96% secció nominal 
- Massa:  ± 4,5% massa nominal 
     - Ovalitat: 
+----------------------------------+ 
¦Diàmetre nominal¦Diferència màxima¦ 
¦    e (mm)      ¦      (mm)       ¦ 
¦      6         ¦       1         ¦ 
¦      8         ¦       1         ¦ 
¦     10         ¦     1,50        ¦ 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
PROJECTE EXECUTIU DE CONSTRUCCIÓ DE 
50 HABITATGES AL c/JOAN UBACH 46-50 
SANTA COLOMA. BARCELONA 
 
 

16 
  

¦     12         ¦     1,50        ¦ 
¦     14         ¦     1,50        ¦ 
¦     16         ¦     2,00        ¦ 
¦     20         ¦     2,00        ¦ 
¦     25         ¦     2,00        ¦ 
¦     32         ¦     2,50        ¦ 
¦     40         ¦     2,50        ¦ 
+----------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 
En el cas de productes certificats: 
- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 
- El certificat d’adherència per a les barres i filferros corrugats (armadures passives) 
- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les 
característiques definides als arts. 31.2, 31.3, i 31.4 de la norma EHE 
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de 
producció corresponents a la partida servida. 
En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 
- Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 
- Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 
- Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives) 
- Certificat específic d'adherència (armadures passives) 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i 
l'eventual agresivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en 
obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions 
superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
UNE 36068:1994 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado 
UNE 36065:2000 EX Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de 
ductilidad para armaduras de hormigón armado. 
 
 
B0D - Familia 0D 
B0D2 - TAULONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D21030. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral.leles. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
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Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P) ..................0,40 <= P <= 0,60 T/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529) ........................................<= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532) ............................................Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C) ......0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
     - Fusta de pi ........................................Aprox. 150000 kg/cm2 
     - Fusta d'avet .......................................Aprox. 140000 kg/cm2 
Duresa (UNE 56-534) .......................................................<= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
     - En la direcció paral.lela a les fibres ....................>= 300 kg/cm2 
     - En la direcció perpendicular a les fibres .................>= 100 kg/cm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
     - En la direcció paral.lela a les fibres ....................>= 300 kg/cm2 
     - En la direcció perpendicular a les fibres ..................>= 25 kg/cm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537) .............................>= 300 kg/cm2 
Resistència a l'esforç tallant ....................................>= 50 kg/cm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539) ..........................>= 15 kg/cm2 
Toleràncies: 
     - Llargària nominal ...............................................+ 50 mm 
     ..................................................................- 25 mm 
     - Amplària nominal .................................................± 2 mm 
     - Gruix nominal ....................................................± 2 mm 
     - Fletxa .........................................................± 5 mm/m 
     - Torsió .............................................................± 2° 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B0D3 - LLATES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D31000. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral.leles. 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P) ..................0,40 <= P <= 0,60 T/m3 
Higroscopicitat (UNE 56-532) ............................................Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C) ......0,35% <= C <= 0,55% 
Contingut d'humitat (UNE 56-529) ........................................<= 15% 
Coeficient d'elasticitat ..................................Aprox. 150000 kg/cm2 
Duresa (UNE 56-534) .......................................................<= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
     - En la direcció paral.lela a les fibres ....................>= 300 kg/cm2 
     - En la direcció perpendicular a les fibres .................>= 100 kg/cm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
     - En la direcció paral.lela a les fibres ....................>= 300 kg/cm2 
     - En la direcció perpendicular a les fibres ..................>= 25 kg/cm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537) .............................>= 300 kg/cm2 
Resistència a l'esforç tallant ....................................>= 50 kg/cm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539) ..........................>= 15 kg/cm2 
Toleràncies: 
     - Llargària nominal ...............................................+ 50 mm 
     ..................................................................- 25 mm 
     - Amplària nominal .................................................± 2 mm 
     - Gruix nominal ....................................................± 2 mm 
     - Fletxa .........................................................± 5 mm/m 
     - Torsió .............................................................± 2° 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B0D8 - PLAFONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D81680,B0D81280. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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DEFINICIÓ: 
Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a 
evitar deformacions. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells. 
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de 
connexió que calguin. No ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos 
previstos. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni 
la seva posició. 
La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable 
de pasta pels junts. 
Toleràncies: 
     - Planor .........................................................± 3 mm/m 
     ................................................................<= 5 mm/m 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, 
de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DZA000,B0DZM001,B0DZP600,B0DZJ0K6,B0DZP200. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels 
espais de treball a les bastides i els encofrats. 
S'han considerat els següents elements: 

- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl.lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl.lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl.lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de 
cassetons recuperables 
- Bastides metàl.liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl.lics 
- Tubs metàl.lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc... 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc... 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc... 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o 
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les 
toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, 
les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament 
i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència 
suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desenmotllat. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
 
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL.LICS: 
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 
 
FLEIX: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Amplària ..............................................................>= 10 mm 
Gruix ................................................................>= 0,7 mm 
Diàmetre de les perforacions ......................................Aprox. 15 mm 
Separació de les perforacions .....................................Aprox. 50 mm 
 
DESENCOFRANT: 
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. 
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes 
anàlegs. 
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del 
formigó ni impedir l'aplicació de revestiments. 
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements 
que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària. 
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte. 
El seu ús ha d'estar expressament autoritzat per la D.F. 
 
CONJUNT DE PERFILS METÀL.LICS: 
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a 
sostres. 
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de 
suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats. 
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni 
la seva posició. 
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment 
estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 
Toleràncies: 
     - Rectitud dels perfils ...........................± 0,25% de la llargària 
     - Torsió dels perfils ............................................± 2 mm/m 
 
BASTIDES: 
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta. 
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la 
indeformabilitat. 
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació 
antioxidant. 
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Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, 
de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
DESENCOFRANT: 
Temps màxim d'emmagatzematge .............................................1 any 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TENSORS, GRAPES, ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL.LICS: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
FLEIX: 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
DESENCOFRANT: 
l de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
CONJUNT DE PERFILS METÀL.LICS DESMUNTABLES: 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
BASTIDA: 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
"Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo." 
 
B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0F1 - MAONS CERÀMICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F1D2A1,B0F1D251. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Maons ceràmics, obtinguts per un procés d'emmotllament, manual o mecànic; d'una pasta d'argila 
i, eventualment, d'altres materials; i un procés de secatge i cocció. 
No es consideren peces amb dimensiones superiors a 30 cm. 
Es consideren les següents tipus de maons: 
- Massís (M) 
- Calat (P) 
- Foradat (H) 
Es consideren les següents classes de maons: 
- Maó per a utilitzar revestit (NV) 
- Maó per a utilitzar amb la cara vista (V) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els maons han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
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Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de 
color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives 
requerides per la DF 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser 
colpejat i un color uniforme en fracturar-se. 
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu 
sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% 
si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més 
escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h. 
La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x través x gruix. 
Resistència mínima a la compressió (UNE 67-026): 
- Maó massís:  >= 100 kp/cm2 
- Maó calat:  >= 100 kp/cm2 
- Maó foradat:  >= 50 kp/cm2 
Fletxa màxima d'arestes i diagonals: 
+-----------------------------------------------------+ 
¦Dimensió nominal       ¦        Fletxa màxima        ¦ 
¦                       ¦-----------------------------¦ 
¦Aresta o diagonal (A)  ¦ Cara vista  ¦Per a revestir ¦ 
¦        (cm)           ¦    (mm)     ¦    (mm)       ¦ 
¦-----------------------¦-------------¦---------------¦ 
¦        A > 30         ¦     4       ¦     6         ¦ 
¦   25 < A <= 30        ¦     3       ¦     5         ¦ 
¦ 12,5 < A <= 25        ¦     2       ¦     3         ¦ 
+-----------------------------------------------------+ 
Gruix de les parets del maó: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦                              ¦ Maó de cara vista ¦ Maó per a revestir¦ 
¦                              ¦      (mm)         ¦       (mm)        ¦ 
¦------------------------------¦-------------------¦-------------------¦ 
¦Paret exterior cara vista     ¦     >= 15         ¦              -    ¦ 
¦Paret exterior per a revestir ¦     >= 10         ¦      >= 6         ¦ 
¦Paret interior                ¦     >= 5          ¦      >= 5         ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
Succió d'aigua (UNE 67-031):  <= 0,45 g/cm2 x min 
Absorció d'aigua (UNE 67-027): 
- Maó per a revestir:  <= 22% 
- Maó de cara vista:  <= 20% 
Escrostonaments per pinyols de calç en cares no foradades (UNE 67-039): 
- Nombre màxim d'escrostonaments en una peça:  1 
- Dimensió:  <= 15 mm 
- Nombre màxim de peces afectades sobre 6 unitats d'una mostra de remesa de 24 unitats:  1 
Toleràncies: 
     - Tolerància sobre el valor nominal de les arestes: 
+--------------------------------------------------+ 
¦                  ¦         Tolerància            ¦ 
¦   Arestes (A)    ¦-------------------------------¦ 
¦                  ¦  Cara vista  ¦  Per a revestir¦ 
¦      (cm)        ¦    (mm)      ¦     (mm)       ¦ 
¦------------------¦--------------¦----------------¦ 
¦   10 < A < 30    ¦    ± 3       ¦     ± 6        ¦ 
¦   A <= 10        ¦    ± 2       ¦     ± 4        ¦ 
+--------------------------------------------------+ 
     - Tolerància sobre la dispersió de la dimensió: 
+---------------------------------------------------+ 
¦                    ¦         Tolerància           ¦ 
¦   Aresta (A)       ¦------------------------------¦ 
¦      (cm)          ¦  Cara vista  ¦ Per a revestir¦ 
¦                    ¦     (mm)     ¦     (mm)      ¦ 
¦--------------------¦--------------¦---------------¦ 
¦   10 < A <= 30     ¦      5       ¦      6        ¦ 
¦   A <= 10          ¦      3       ¦      4        ¦ 
+---------------------------------------------------+ 
- Angles díedres: 
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     - Maó de cara vista:  ± 2° 
     - Maó per a revestir:  ± 3° 
MAONS DE CARA VISTA: 
Gelabilitat (UNE 67-028):  No gelable 
Eflorescències (UNE 67-029):  "no eflorescido" o "ligeramente eflorescido" 
MAÓ MASSÍS: 
Maó sense perforacions o amb perforacions al pla. 
Volum de les perforacions:  <= 10% del volum de la peça 
Secció de cada perforació:  <= 2,5 cm2 
MAÓ CALAT: 
Maó amb tres o més perforacions al pla. 
Volum de les perforacions:  > 10% del volum del maó 
Massa mínima del maó dessecat: 
+----------------------------------------------------------------+ 
¦Llarg    ¦  Gruix  ¦  Maó per a revestir  ¦  Maó de cara vista  ¦ 
¦---------¦---------¦----------------------¦---------------------¦ 
¦         ¦ 3,5 cm  ¦        1000 g        ¦               -     ¦ 
¦<= 26 cm ¦ 5,2 cm  ¦        1500 g        ¦       1450 g        ¦ 
¦         ¦ 7,0 cm  ¦        2000 g        ¦       1850 g        ¦ 
¦---------¦---------¦----------------------¦---------------------¦ 
¦         ¦ 5,2 cm  ¦        2200 g        ¦       2000 g        ¦ 
¦>= 26 cm ¦ 6,0 cm  ¦        2550 g        ¦       2350 g        ¦ 
¦         ¦ 7,5 cm  ¦        3200 g        ¦       2900 g        ¦ 
+----------------------------------------------------------------+ 
MAÓ FORADAT: 
Maó amb forats al cantell o la testa. 
Secció de cada perforació:  <= 16 cm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
En el full d'entrega o bé al paquet, han de constar com a mínim, les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Designació segons la RL-88 
- Resistència a compressió en kp/cm2 
- Dimensions en cm 
- Distintiu de qualitat, si el té 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb 
terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves 
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RL-88 Orden de 27 de julio de 1988 por la que se aprueba el Pliego General de Condiciones para 
la Recepción de Ladrillos Cerámicos en las Obras de Construcción RL-88. 
 
 
B0F7 - MAONS FORADATS SENZILLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F74240. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
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Maó amb forats a la testa, obtingut per un procés d'emmotllament mecànic i cocció a partir 
d'una pasta argilosa i, eventualment, d'altres materials. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La uniformitat de color en el maó i en el còmput de les remeses ha de complir les condicions 
subjectives requerides per la DF 
No ha de tenir esquerdes ni escrostonaments en arestes i cares. 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser 
colpejat i un color uniforme en fracturar-se. 
Els pinyols de calç no han de reduir la seva resistència (després de l'assaig reiteratiu sobre 
aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més d'un 15%, ni 
han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagin submergit en aigua un temps 
mínim de 24 h. 
La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x través x gruix. 
Resistència a la compressió (UNE 67-026):  >= 50 kg/cm2 
Escrostonaments en una cara:  <= 15% 
Escrostonaments per pinyols de calç (UNE 67.039): 
- Nombre màxim d'escrostonaments en una peça: 1 
- Dimensió: <= 15 mm 
- Nombre màxim de peces afectades sobre 6 unitats d'una mostra de remesa de 24 unitats: 1 
Fissures:  Nul·les 
Exfoliacions i laminacions:  Nul·les 
Superfície d'una perforació:  <= 16 cm2 
Gruix de l'envanet exterior:  >= 6 mm 
Gruix de l'envanet interior:  >= 5 mm 
Succió d'aigua (UNE 67-031):  <= 0,45 g/cm2 x minut 
Absorció d'aigua, en pes (UNE 67-027):  <= 20% 
Toleràncies: 
- Llarg (UNE 67-030):  ± 6 mm 
- Través (UNE 67-030):  ± 6 mm 
- Gruix (UNE 67-030):  ± 4 mm 
- Angles díedres:  4° 
Toleràncies de la dispersió de les dimensions (RL-88): 
- Llarg:  6 mm 
- Través:  6 mm 
- Gruix:  4 mm 
Tolerància de la fletxa en arestes o en diagonals (UNE 67-030): 
- Per a dimensions > 30 cm:  6 mm 
- Per a dimensions <= 30 cm i > 25 cm:  5 mm 
- Per a dimensions <= 25 cm i > 12,5 cm:  3 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, no totalment hermètics. 
En el full de lliurament o bé al paquet, han de constar, com a mínim, les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Designació segons la RL-88 
- Resistència a compressió en kp/cm2 
- Dimensions en cm 
- Distintiu de qualitat, si el té 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb 
terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves 
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RL-88 Orden de 27 de julio de 1988 por la que se aprueba el Pliego General de Condiciones para 
la Recepción de Ladrillos Cerámicos en las Obras de Construcción RL-88. 
 
 
B0F8 - SUPERMAONS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0F86570. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Peça ceràmica amb una llargària més gran o igual a 30 cm i un gruix inferior a 14 cm, amb 
forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa 
i, eventualment, d'altres matèries. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser 
colpejat i un color uniforme en fracturar-se. 
Els pinyols de calç no han de reduir la seva resistència (després de l'assaig reiteratiu sobre 
aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més d'un 15%, ni 
han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagin submergit en aigua un temps 
mínim de 24 h. 
La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x ample x gruix. 
Càrrega admisible a flexió (UNE 67-042):  >= 125 kg 
Fissures: peces afectades d'una mostra de 6 unitats:  1 
Superfície d'una perforació (UNE 67-044):  <= 16 cm2 
Gruix d'envanets (UNE 67-044):  >= 5 mm 
Toleràncies: 
- Llarg (UNE 67-044):  ± 1,5% llarg 
- Ample (UNE 67-044):  ± 2% ample 
- Gruix (UNE 67-044):  ± 5% gruix 
- Fletxa a les cares (UNE 67-044):  4 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb 
terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves 
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE 67044:1988 Ladrillos cerámicos huecos de gran formato. Designación y especificaciones. 
 
 
B0FA - TOTXANES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0FA12A0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Peça ceràmica amb forats a la testa, obtinguda per un procés d'extrussió mecànica i cocció 
d'una pasta argilosa i, eventualment, d'altres matèries. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser 
colpejat i un color uniforme en fracturar-se. 
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Els pinyols de calç no han de reduir la seva resistència (després de l'assaig reiteratiu sobre 
aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més d'un 15%, ni 
han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagin submergit en aigua un temps 
mínim de 24 h. 
La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x través x gruix. 
Resistència a la compressió (UNE 67-026): 
- R30:  >= 30 kp/cm2 
- R50:  >= 50 kp/cm2 
- R70:  >= 70 kg/cm2 
- R100:  >= 100 kp/cm2 
Escrostonaments en una cara:  <= 15% 
Escrostonaments per pinyols de calç en cares no foradades (UNE 67-039): 
- Dimensió: <= 15 mm 
- Nombre màxim de peces afectades sobre 6 unitats d'una mostra de remesa de 24 unitats: 1 
Fissures: 
- Nombre màxim de peces afectades sobre 6 unitats d'una mostra de remesa de 24 unitats: 1 
Superfície d'un forat:  <= 16 cm2 
Gruix de l'envanet exterior:  >= 6 mm 
Gruix de l'envanet interior:  >= 5 mm 
Succió d'aigua (UNE 67-031):  <= 0,15 g/cm2 x min 
Absorció d'aigua (UNE 67-027):  <= 22% 
Toleràncies: 
- Llarg (UNE 67-030):  ± 6 mm 
- Través (UNE 67-030):  ± 6 mm 
- Gruix (UNE 67-030):  ± 4 mm 
Toleràncies de la dispersió de les dimensions (RL-88): 
- Llarg:  6 mm 
- Través:  6 mm 
- Gruix:  4 mm 
Tolerància de la fletxa en arestes o diagonals (UNE 67-030): 
- Per a dimensions > 30 cm:  6 mm 
- Per a dimensions <= 30 cm i > 25 cm:  5 mm 
- Per a dimensions <= 25 cm i > 12,5 cm:  3 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
En el full d'entrega o bé al paquet, han de constar com a mínim, les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Designació segons la RL-88 
- Resistència a compressió en kp/cm2 
- Dimensions en cm 
- Distintiu de qualitat, si el té 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb 
terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves 
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RL-88 Orden de 27 de julio de 1988 por la que se aprueba el Pliego General de Condiciones para 
la Recepción de Ladrillos Cerámicos en las Obras de Construcción RL-88. 
 
 
B0FH - RAJOLES CERÀMIQUES ESMALTADES I GRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0FH2172,B0FHT001,B0FHU010. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Rajoles ceràmiques per a revestimets, verticals o horitzontals, obtingudes d'una pasta 
d'argila, silici, fundents i colorants, cuita. 
S'han considerat les peces següents: 
- Rajola de València (premsada i esmaltada) 
- Rajola de gres extruït esmaltat o sense esmaltar 
- Rajola de gres porcellànic (premsat) 
- Rajola de gres premsat esmaltat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. Els angles i les arestes 
han de ser rectes i la cara vista plana. 
Aspecte superficial: peces sense defectes visibles (UNE_EN ISO 10545-2 ):  >= 95% 
Resistència a la flexió (UNE_EN ISO 10545-4): 
- Rajoles de valència (ceràmica premsada):  >= 150 kg/cm2 
- Rajoles de gres extruït:  >= 200 kg/cm2 
- Rajoles de gres premsat:  >= 275 kg/cm2 
Duresa a les ratllades (UNE 67101): 
+-------------------------------------+ 
¦           Rajola            ¦Duresa ¦ 
¦-----------------------------¦-------¦ 
¦Rajola de valència           ¦ >= 3  ¦ 
¦Rajola ceràmica per a terres ¦ >= 5  ¦ 
¦Gres esmaltat                ¦ >= 5  ¦ 
¦Gres sense esmaltar          ¦ >= 6  ¦ 
+-------------------------------------+ 
Resistència als productes de neteja i als additius per a aigües de piscines: 
- Rajola de valència o ceràmica o gres esmaltat:  >= classe B (UNE_EN ISO 10545-14) 
- Rajola de gres sense esmaltar:  >= classe C (UNE_EN ISO 10545-13) 
Resistència a les taques (UNE_EN ISO 10545-14): 
- Rajola de valència o ceràmica o gres esmaltat:  >= classe 2 
Resistència a l'abrasió: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦           Rajola            ¦ Tipus  ¦Resistència a l'abrasió¦ 
¦-----------------------------¦--------¦-----------------------¦ 
¦                             ¦   1    ¦   >= classe IV        ¦ 
¦                             ¦--------¦-----------------------¦ 
¦                             ¦   2    ¦   >= classe III       ¦ 
¦Rajola de ceràmica           ¦--------¦-----------------------¦ 
¦esmaltada                    ¦   3    ¦   >= classe II        ¦ 
¦(UNE_EN_ISO 10545-7)         ¦--------¦-----------------------¦ 
¦                             ¦   4    ¦   >= classe I         ¦ 
¦-----------------------------¦--------¦-----------------------¦ 
¦                             ¦   1    ¦   >= classe IV        ¦ 
¦                             ¦--------¦-----------------------¦ 
¦                             ¦   2    ¦   >= classe III       ¦ 
¦Rajola de gres               ¦--------¦-----------------------¦ 
¦esmaltat                     ¦   3    ¦   >= classe II        ¦ 
¦(UNE_EN_ISO 10545-7)         ¦--------¦-----------------------¦ 
¦                             ¦   4    ¦   >= classe I         ¦ 
¦-----------------------------¦--------¦-----------------------¦ 
¦Rajola de gres sense         ¦Premsat ¦   <= 205 mm3          ¦ 
¦esmaltar (UNE_EN ISO 10545-6)¦--------¦-----------------------¦ 
¦                             ¦extruït ¦   <= 300 mm3          ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
Absorció d'aigua (UNE_EN ISO 10545-3): 
- Rajola de València (ceràmica premsada):  10-20% 
- Gres premsat:  <= 1,5% 
- Gres extruït:  <= 3% 
Coeficient de dilatació tèrmica lineal (UNE_EN ISO 10545-8): 
- Rajola de valència (ceràmica premsada):  <= 9 x 10 E -6°C 
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- Gres premsat:  <= 9 x 10 E -6°C 
- Gres extruït:  5 x 10 E -6°C    <= 13 x 10 E -6°C 
Ha de complir les condicions requerides per la DF 
RAJOLES DE VALÈNCIA (CERÀMICA PREMSADA): 
Toleràncies: 
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: 
     - Costat <= 12 cm:  ± 0,75% 
     - Costat > 12 cm:  ± 0,5% 
- Gruix: 
     - 46 - 400 peces/m2:  ± 0,5 mm 
     - 16 - 45 peces/m2:  ± 0,6 mm 
     - <= 15 peces/m2:  ± 0,7 mm 
- Rectitud de costats:  ± 0,3% 
- Planor: + 0,5%, - 0,3% 
- Ortogonalitat:  ± 0,5% 
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons la UNE_EN ISO 10545-2. 
RAJOLA DE GRES PREMSAT: 
Toleràncies: 
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: 
     - 15 - 25 peces/m2:  ± 0,6% 
     - 26 - 45 peces/m2:  ± 0,75% 
     - 46 - 115 peces/m2:  ± 1% 
- Gruix: 
     - 15 - 45 peces/m2:  ± 5% 
     - 46 - 400 peces/m2:  ± 10% 
- Rectitud de costats: 
     - 15 - 115 peces/m2:  ± 5% 
     - 116 - 400 peces/m2:  ± 0,75% 
- Planor: 
     - 15 - 115 peces/m2:  ± 0,6% 
     - 116 - 400 peces/m2:  ± 1% 
- Ortogonalitat: 
     - 15 - 115 peces/m2:  ± 0,6% 
     - 116 - 400 peces/m2:  ± 1% 
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons la UNE_EN ISO 10545-2. 
RAJOLES DE GRES EXTRUÏT: 
Toleràncies: 
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  ± 2% 
- Gruix:  ± 10% 
- Rectitud de costats:  ± 0,6% 
- Planor:  ± 1,5% 
- Ortogonalitat:  ± 1% 
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons la UNE_EN ISO 10545-2. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades en caixes. Les peces i/o l'embalatge han d'estar marcats amb les 
indicacions següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Primera qualitat 
- Denominació i designació segons normativa vigent 
- Dimensions nominals 
- Acabat superficial: 
     - UGL sense esmaltar 
     - GL esmaltades 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RAJOLES DE VALÈNCIA (CERÀMICA PREMSADA): 
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*UNE 67159:1985 Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua E >10% (Grupo 
BIII). 
*UNE 67159/1M:1992 Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua E> 10%. (Grupo 
BIII). 
RAJOLA DE GRES PREMSAT: 
*UNE 67176:1985 Baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua (E menor igual 
3%) Grupo B I. 
*UNE 67176/1M:1992 Baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua (E<= 3%). 
Grupo BI. 
RAJOLA DE GRES EXTRUÏT: 
*UNE 67121:1985 Baldosas cerámicas extruidas con baja absorción de agua (E menor o igual 3%) 
grupo A1. 
*UNE 67121:1986 ERR Baldosas cerámicas extruidas con baja absorción de agua (E menor o igual 
3%)-Grupo A1. 
*UNE 67121/1M:1992 Baldosas cerámicas extruidas con baja absorción de agua. (E<= 3%). (Grupo 
A1). 
 
 
B3 - MATERIALS PER A FONAMENTS, PANTALLES I MURS DE CONTENCIÓ 
B3Z - MATERIALS ESPECIALS PER A FONAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B3Z51000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Materials especials per a fonaments. 
S'han considerat els materials següents: 
- Tub circular d'acer per a ser utilitzat com a camisa perduda d'un pilotatge CPI-5 
- Llots tixotròpics: suspensió aquosa d'un col·loide que pot ser bentonita, argiles o 
biopolímers 
LLOTS TIXOTRÒPICS: 
Ha de ser una suspensió homogènia i estable. 
Densitat:  1,1 g/cm3 
Viscositat (con de Marsh):  30 - 45 
Contingut de sorra, en pes (retingut en un tamís de 0,08 UNE 7-050):  <= 3% 
Toleràncies del material durant el procés: 
- Densitat:  ± 0,05 g/cm3 
- Viscositat (con de Marsh): + 10 cm, - 0 cm 
- Contingut de sorra : Nul 
- pH : 8,5 <= pH <= 11 
TUBS D'ACER: 
Ha de tenir el diàmetre, la llargària i el gruix indicat a la DT 
Ha de ser recte, amb els extrems tallats perpendicularment a l'eix principal. 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 1% diàmetre nominal 
- Gruix:  ± 1% gruix nominal 
- Llargària:  ± llargària DT 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
LLOTS TIXOTRÒPICS: 
Subministrament: Ha d'anar preparat de manera que només calgui afegir aigua a l'obra, o bé 
totalment preparat, d'acord amb les condicions inicials requerides. 
Emmagatzematge: S'ha d'emmagatzemar 24 h abans de la seva col·locació en obra per a la seva 
total hidratació. 
TUBS D'ACER: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no es produeixin deformacions, cops, etc. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
LLOTS TIXOTRÒPICS: 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
TUBS D'ACER: 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LLOTS TIXOTRÒPICS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
TUBS D'ACER: 
*NTE-CPI/1977 Orden de 25 de noviembre de 1977 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de 
la Edificación Cimentaciones. Pilotes in situ. 
 
 
B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
B44Z - PLANXES I PERFILS D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B44Z501A,B44ZI005,B44Z5A2A. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Perfils d'acer per a usos estructurals, tallats a mida, i treballats i/o montats a taller, si 
es el cas. 
Perfils telescòpic d'acer amb connectors, per a usos estructurals, tallats a mida, i 
treballats i/o muntats a taller, si es el cas. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les series IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer A/42b 
(S 275 JR) o A/52b (S 355 JR). 
- Perfils d'acer laminat en calent de les series L, LD, T, rodó, quadrat o rectangular, d'acer 
A/37b (S 235 JR), A/42b (S 275 JR) o A/52b (S 355 JR). 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent, de les series rodó, quadrat o rectangular, d'acer 
A/42b (S 275 JR) o A/52b (S 355 JR). 
- Perfils conformats en fred, de les series L, LD, U, C, Z o Omega, d'acer A/37b (S 235 JR), 
A/42b (S 275 JR) o A/52b (S 355 JR). 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Amb soldadura 
- Amb cargols 
S'han considerat els acabats de protecció següents: 
- Una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer, 
que ha de complir les determinacions de la norma NBE EA-95. 
Les dimensions i la forma dels perfils han de ser els indicats a la norma NBE EA-95. 
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 
Les peces han de tenir la forma i dimensions especificats a la DT. El subministrador ha de 
confeccionar els corresponents planols de taller a partir de la DT del projecte, i aquests els 
ha d'aprovar la DF. 
Les peces han de tenir marcades la seva identificació d'acord amb els plànols de taller, així 
com les senyals necessaris per a determinar la seva posició a l'obra. 
Toleràncies: 
- Dimensions, forma i pes dels perfils:  Segons norma NBE EA-95 
- Llargària de les peces: 
     - Fins a 1000 mm:  ± 2 mm 
     - De 1001 a 3000 mm:  ± 3 mm 
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     - De 3001 a 6000 mm:  ± 4 mm 
     - De 6001 a 10000 mm:  ± 5 mm 
     - De 10001 a 15000 mm:  ± 6 mm 
     - De 15001 a 25000 mm:  ± 8 mm 
     - A partir de 25001 mm:  ± 10 mm 
- Fletxa: llarg/1500, 10 mm 
Als elements compostos de mes d'un perfil, la tolerància es refereix a cada perfil, mesurat 
entre els nusos i al conjunt dels perfils, mesurada la llargària entre nusos extrems. 
PERFILS TREBALLATS I/O MUNTATS A TALLER AMB SOLDADURA: 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades son: 
- Elèctric manual, per arc descobert, amb elèctrode fusible revestit. 
- Elèctric semiautomàtic o automàtic, per arc en atmosfera gasosa amb filferro- elèctrode 
fusible. 
- Elèctric automàtic, per arc submergit, amb filferro-elèctrode fusible nu. 
- Elèctric per resistència. 
Per a realitzar les soldadures, el taller comptarà amb dispositius per a voltejar les peces i 
col·locar aquestes en la posició més convenient per a executar les soldadures, sense produir 
sol·licitacions excessives que puguin perjudicar la resistència dels cordons dipositats. 
Totes les soldadures han d'estar fetes d'acord amb les especificacions de la norma NBE EA-95 
part 5.2, per soldadors qualificats d'acord amb la UNE_EN 287-1 1992. 
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 
Les dimensions dels bisells de preparació dels cantells i la gola de les soldadures, així com 
la llargària de les mateixes han de ser els indicats a la DT, d'acord amb la norma NBE EA-95. 
Toleràncies: 
- Dimensions dels cordons de soldadura: 
     - Fins a 15 mm:  ± 0,5 mm 
     - De 16 a 50 mm:  ± 1,0 mm 
     - De 51 a 150 mm:  ± 2,0 mm 
     - Més gran de 150 mm:  ± 3,0 mm 
PERFILS TREBALLATS I/O MUNTATS A TALLER AMB CARGOLS: 
Els cargols que es poden utilitzar son els ordinaris, els calibrats i els d'alta resistència, 
que compleixin les especificacions de la norma NBE EA-95, part 2.5. 
El moment torsor de collat dels cargols ha de ser l'especificat a la DT, o en els seu defecte, 
l'indicat a la NBE EA-95, article 3.6.2. 
La disposició dels forats a les peces, i el diàmetre dels mateixos, han de ser els indicats a 
la DT Els diàmetre dels forats ha de ser entre 1 i 2 mm mes gran que el diàmetre nominal dels 
cargols. 
Les superficies que s'han d'unir amb cargols han d'estar netes, sense pintar, i han de ser 
planes. 
Hi ha d'haver volanderes sota la cabota i la femella del cargol. 
La part roscada de l'espiga del cargol ha de sobresortir de la femella un filet com a mínim. 
Les perforacions han d'estar fetes amb barrina. Només s'admet la perforació amb punxó en 
perfils d'acer A/37b (S 235 JR) de gruix mes petit que 15 mm, en estructures no sotmeses a 
carregues dinàmiques. 
Les femelles de cargols de tipus ordinari o calibrat, sotmesos a traccions en la direcció del 
seu eix, s'han de bloquejar. 
Toleràncies: 
- Diàmetre dels cargols calibrats: -0,00 mm, +0,15 mm 
- Diàmetre dels cargols ordinaris i d'alta resistència:  ± 1,0 mm 
- Separació i alineació de forats: 
     - Diàmetre del forat 11 mm:  ± 1,0 mm 
     - Diàmetre del forat 13 o 15 o 17 mm:  ± 1,5 mm 
     - Diàmetre del forat 19 o 21 o 23 mm:  ± 2,0 mm 
     - Diàmetre del forat 25 o 28 mm:  ± 3,0 mm 
PERFILS PROTEGITS AMB IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la 
peça. 
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 
Abans d'aplicar la capa d'emprimació s'han d'haver eliminat les incrustacions de qualsevol 
material, les restes de greix, òxid i pols. 
Les superficies que han de quedar en contacte a les unions fetes amb cargols, així com els 
llocs on s'hagi de realitzar soldadures, no s'han de pintar. 
PERFILS GALVANITZATS: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 
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No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Protecció del galvanitzat:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5 % 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 
Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la 
intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, 
d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NBE-EA-1995 Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la Norma Básica 
de la Edificación NBE-EA-95 Estructuras de Acero en la Edificación. 
*UNE-EN 10025:1994 Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones 
metálicas de uso general. Condiciones técnicas de suministro. (Versión Oficial EN 10025:1990 + 
EN 10025/A1:1993) 
 
 
B4P - MATERIALS PREFABRICATS DE FORMIGÓ PER A ESTRUCTURES 
B4PZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PREFABRICATS DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B4PZU401. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Recolzaments per a bigues formats per una placa de material elastomèric, de cautxú natural o 
sintètic, apta per a permetre girs i deformacions de translació dels elements que suporta. 
S'han considerat els materials següents: 

- Neoprè sense armadura 
- Neoprè armat 
- Neoprè armat amb perns soldats 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les seves propietats no s'han d'alterar per l'acció dels greixos i ha de ser resistent a la 
intempèrie i als agents atmosfèrics. 
Composició de la placa: 
     - Cautxú de cloropè .................................................> 60% 
     - Sutge .............................................................< 25% 
     - Material auxiliar .................................................< 15% 
     - Cendra .............................................................< 5% 
Dimensió superficial de la placa ..................................>= 5 x gruix 
Mòdul de deformació transversal (G) ........................8 <= G <= 10 kg/cm2 
Duresa Shore (DIN 53505) ...................................................65° 
Deformació de ruptura ..................................................>= 450% 
Resistència a la tracció (DIN 53504) .............................>= 170 kg/cm2 
Toleràncies: 
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     - Duresa Shore .......................................................± 5° 
 
NEOPRÈ ARMAT: 
Ha de portar incorporada una armadura de reforç d'acer, col.locada per capes i íntimament 
lligada al neoprè. 
Límit elàstic de l'acer .........................................>= 2400 kg/cm2 
Càrrega de ruptura de l'acer ....................................>= 4200 kg/cm2 
 
NEOPRÈ ARMAT AMB PERNS SOLDATS: 
A les cares ha de portar inserida una placa d'acer on hi han d'anar soldats els perns. 
Nombre de perns: 

- Placa rectangular: 
          - De 2 a 6 dm3 .................................................2 - 6 
          - De més de 6 dm3 ..............................................2 - 8 

- Placa cilíndrica: 
          - De 2 a 6 dm3 .................................................1 - 4 
          - De més de 6 dm3 ..............................................2 - 8 
Diàmetre dels perns: 
     - Placa rectangular ............................................>= 12,7 mm 
     - Placa cilíndrica .............................................>= 15,8 mm 
Gruix de la placa: 

- Placa rectangular: 
          - De 2 a 6 dm3 ............................................16 - 22 mm 
          - De més de 6 dm3 ...........................................>= 22 mm 

- Placa cilíndrica: 
          - De 2 a 6 dm3 ............................................20 - 22 mm 
          - De més de 6 dm3 .........................................20 - 22 mm 
Distància entre els perns: 
     - Placa rectangular .............................................>= 150 mm 
     - Placa cilíndrica ...............................................>= 80 mm 
Distància del pern a l'extrem de la placa: 
     - Placa rectangular ..............................................>= 50 mm 
     - Placa cilíndrica ..............................................>= 100 mm 
Tipus d'acer de la placa i dels perns (DIN 17100) ............Qualitat "Nelson" 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
dm3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), 
O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 
(BOE n° 242 del 9.10). 
 
B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7C - Familia 7C 
B7C2 - PLANXES DE POLIESTIRÈ 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7C2I040,B7C2P100. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Planxa rígida d'escuma de poliestirè amb estructura de cèl·lula tancada amb cantells rectes o 
amb forma especial per a connectar-se entre sí (encadellat, mitjamossa, etc.) i de superfície 
llisa o amb tractament (acanalada, relleu, , ranurada, etc.) 
S'han considerat els tipus següents: 
- Poliestirè expandit amb la cara llisa o ranurada 
- Poliestirè expandit ondulat o nervat 
- Poliestirè extruït: expandit per extrusió en un procés continu 
- Poliestirè expandit elastificat 
- Poliestirè expandit moldejat per a terra radiant 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
No ha de tenir defectes superficials (de paral·lelisme a les seves cares, de balcaments, 
etc.), defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, d'humitat, etc.) o 
contingut alt d'impureses que es determina per infraroigs. 
Ha de tenir un gruix i una estructura homogènia a tota la superfície. 
Les cares han de ser planes i paral·leles, els angles rectes i les arestes vives. 
Les plaques preparades per a la unió entre elles, han de tenir els cantells amb la forma 
adient per encadellar-los o preparats a mitjamossa, segons el cas. 
Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.025 m2K/W 
Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK 
Sobre la mateixa planxa, sobre l’etiqueta o sobre l’embalatge, han de figurar de forma clara i 
ben visible, les dades següents: 
- Identificació del producte 
- Identificació del fabricant 
- Data de fabricació 
- Identificació del torn i del lloc de fabricació 
- Classificació segons la reacció al foc (determinada segons UNE-EN 13501-1) 
- Resistència tèrmica (determinada segons UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939) 
- Conductivitat tèrmica (determinada segons UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939) 
- Gruix nominal (determinat segons UNE-EN 823) 
- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13164 per al poliestirè extruït i la 
UNE-EN 13163 per al poliestirè expandit 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
- Llargària i amplària nominals 
- Tipus de revestiment, en el seu cas 
POLIESTIRÈ EXPANDIT: 
Resistència a la flexió (UNE-EN 12089):  >= 50 kPa 
Les toleràncies dimensionals han de complir l’especificat en la Taula 1 de la UNE-EN 13163. 
Les característiques dels elements han de complir les especificacions de la UNE-EN 13163. 
POLIESTIRÈ EXTRUÏT: 
Les característiques de les planxes han de complir les especificacions de la UNE-EN 13164. 
Toleràncies: 
- Llargària o amplària (UNE-EN 822): 
     - L o A < 1000 mm:  ±8 mm 
     - L o A >= 1000 mm:  ±10 mm 
- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm 
- Planor (UNE-EN 825): 
     - L o A < 1000 mm:  ±7 mm 
     - L o A 1000 a 2000 mm:  ±14 mm 
     - L o A 2000 a 4000 mm:  ± 28 mm 
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     - L o A > 4000 mm:  ± 35 mm 
La tolerància en el gruix ha de complir l’especificat en la UNE-EN 13164. 
PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT ELASTIFICAT: 
Conductivitat tèrmica a 0°C (UNE 92-201 o UNE 92-202):  <= 0,033 W/(m.K) 
Aixafament, sotmès a 0,4 kg/cm2:  <= 3 mm 
Rigidesa dinàmica:  <= 2 kg/cm3 
PLACA PER A TERRA RADIANT: 
Ha de dur, en una de les seves cares, resalts per allotjar els conductes de calefacció, la 
forma dels quals ha de permetre definir un traçat correcte de les conduccions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades en funda de plàstic. 
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors 
declarats evaluats segons la UNE-EN 13172. 
Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfície plana i neta. S'han de protegir de 
la insolació directa i de l'acció del vent. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
POLIESTIRÈ EXPANDIT: 
UNE-EN 13163:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificación. 
POLIESTIRÈ EXTRUÏT: 
UNE-EN 13164:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificación. 
UNE-EN 13164/A1:2004 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. 
Productos manufacturados de poliestireno extruído (XPS). Especificación. 
 
 
B7J - MATERIALS PER A JUNTS I SEGELLATS 
B7J5 - SEGELLANTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7J500ZZ,B7J50010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar 
un junt entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, 
amb sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre 
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú 
de polisulfurs amb additius i càrregues 
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i 
càrregues d'elasticitat permanent 
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en 
dispersió aquosa, amb additius i càrregues 
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent 
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de 
plasticitat permanent 
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, 
resines, fibres minerals i elastómers 
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- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i 
càrregues minerals 
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 
- Massilla per a junt de plaques de cartó-guix 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, 
la resta de massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb 
pistola. 
Característiques físiques: 
+------------------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació màx.¦Resistència a  ¦ 
¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦    a 5°C      ¦  temperatura  ¦ 
¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦               ¦               ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦---------------¦---------------¦ 
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦   20-30%      ¦ -45 - +200°C  ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦---------------¦---------------¦ 
¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦   20-30%      ¦           -   ¦ 
¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦               ¦               ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦---------------¦---------------¦ 
¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦    30%        ¦ -30 - +70°C   ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦               ¦               ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦---------------¦---------------¦ 
¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦   15-25%      ¦ -30 - +70°C   ¦ 
¦monocomponent   ¦          ¦            ¦               ¦               ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦---------------¦---------------¦ 
¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦    25%        ¦ -50 - +80°C   ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦               ¦               ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦---------------¦---------------¦ 
¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦   10-15%      ¦ -15 - +80°C   ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦---------------¦---------------¦ 
¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦    10%        ¦ -20 - +70°C   ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦---------------¦---------------¦ 
¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦    10%        ¦ -15 - +80°C   ¦ 
+------------------------------------------------------------------------+ 
Característiques mecàniques: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦  Tipus massilla   ¦Resistència a ¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa    ¦ 
¦                   ¦  la tracció  ¦  100% d'allargament   ¦Shore A    ¦ 
¦                   ¦   (kg/cm2)   ¦     (kg/cm2)          ¦           ¦ 
¦-------------------¦--------------¦-----------------------¦-----------¦ 
¦Silicona neutra    ¦   >= 7       ¦     2                 ¦12° - 20°  ¦ 
¦-------------------¦--------------¦-----------------------¦-----------¦ 
¦Silicona àcida     ¦   >= 16      ¦     5                 ¦25° - 30°  ¦ 
¦ó bàsica           ¦              ¦                       ¦           ¦ 
¦-------------------¦--------------¦-----------------------¦-----------¦ 
¦Polisulfur         ¦   >= 25      ¦              -        ¦   60°     ¦ 
¦  bicomponent      ¦              ¦                       ¦           ¦ 
¦-------------------¦--------------¦-----------------------¦-----------¦ 
¦Poliuretà          ¦   >= 15      ¦     3                 ¦30° - 35°  ¦ 
¦monocomponent      ¦              ¦   0,3-0,37 N/mm2      ¦           ¦ 
¦                   ¦              ¦  (de polimerització   ¦           ¦ 
¦                   ¦              ¦      ràpida)          ¦           ¦ 
¦-------------------¦--------------¦-----------------------¦-----------¦ 
¦Poliuretà          ¦          -   ¦    15                 ¦         - ¦ 
¦  bicomponent      ¦              ¦                       ¦           ¦ 
¦-------------------¦--------------¦-----------------------¦-----------¦ 
¦Acrílica           ¦          -   ¦     1                 ¦         - ¦ 
¦-------------------¦--------------¦-----------------------¦-----------¦ 
¦De butils          ¦          -   ¦              -        ¦15° - 20°  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
MASSILLA DE SILICONA: 
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una 
massa consistent i elàstica. 
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Base:  Cautxú-silicona 
Allargament fins al trencament: 
- Neutra:  >= 500% 
- Àcida o bàsica:  >= 400% 
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT: 
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material 
elastomèric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat. 
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
Base:  Polisulfurs + reactiu 
Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C 
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT: 
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una 
massa consistent i elàstica. 
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
Base: 
- Monocomponent:  Poliuretà 
- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu 
Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C 
MASSILLA ACRÍLICA: 
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una 
pasta tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat. 
Base:  Polímers acrílics 
MASSILLA DE BUTILS: 
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en 
una pasta tixotròpica elàstica. 
Base:  Cautxú-butil 
MASSILLA D'OLEO-RESINES: 
En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté 
l'interior plàstic. 
Base:  Oleo-resines 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar 
un producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per abocament, 
pressió o extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva preparació. 
Base:  Cautxú-asfalt 
Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C 
MASSILLA ASFÀLTICA: 
Resiliència a 25°C:  78% 
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL: 
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min 
Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3 
Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C 
Resistència a la tracció (DIN 53571) 
- a 20°C:  15 N/cm2 
- a -20°C:  20 N/cm2 
Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2 
Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C 
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE CARTÓ-GUIX: 
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació. 
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació. 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 
Característiques físiques: 
+------------------------------------------------------------------------+ 
¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència        ¦ 
¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C  ¦ 
¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)  ¦ 
¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                  ¦ 
¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦------------------¦ 
¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦    <= 5        ¦Ha de complir     ¦ 
¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                  ¦ 
¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦------------------¦ 
¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦    <= 5        ¦Ha de complir     ¦ 
+------------------------------------------------------------------------+ 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: En envàs hermètic. 
Ha de portar impreses les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà) 
- Instruccions d'ús 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix) 
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O 
ASFÀLTICA: 
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en 
posició vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C. 
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos. 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim 
d'emmagatzematge sis mesos. 
ESCUMA DE POLIURETÀ: 
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a 
temperatura ambient al voltant dels 20°C. 
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos. 
MASSILLA PER A PLAQUES DE CARTÓ-GUIX: 
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'asegurar-ne 
la compatibilitat dels materials. 
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTIL, DE OLEO-RESINES O 
CAUTXÚ-ASFALT: 
dm3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
MASSILLA ASFÀLTICA O PER A PLAQUES DE CARTÓ-GUIX: 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
ESCUMA DE POLIURETÀ: 
l de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 
NBE-QB-1990 Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la norma básica 
de la edificación NBE-QB-90 Cubiertas con materiales bituminosos. 
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O PER 
A PLAQUES DE CARTÓ-GUIX: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B7JZ - MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7JZ00E1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'elaboració de junts i 
segellats. 
S'han considerat els tipus següents: 
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- Cinta de cautxú cru 
- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix 
- Cinta reforçada amb dues làmines metàl·liques per a cantonera de plaques de cartó-guix 
- Emprimació prèvia per a segellats 
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS: 
No ha de produir defectes o alteracions físiques o químiques en el material segellador. 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fluir i 
anivellar-se correctament i deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 
CINTA DE CAUTXÚ CRU: 
Cinta autoadhesiva a base de cautxú no vulcanitzat sense dissolvents, per a junts en sistemes 
d'impermeabilització amb membranes. 
CINTES PER A JUNTS DE CARTÓ-GUIX: 
Amplària:  >= 5 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CINTA: 
Subministrament: En rotlles de diferents mides. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS: 
Subministrament: Cada envàs ha de tenir impreses les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Limitacions de temperatura 
- Toxicitat i inflamabilitat 
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en un envàs tancat hermèticament, en lloc sec. 
S'ha de protegir de les gelades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CINTA: 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
IMPRIMACIÓ: 
dm3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
B84 - MATERIALS PER A CELS RASOS 
B844 - PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B844T900,B8441E00. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Placa de 10 mm de gruix, formada per una ànima de guix i un revestiment exterior de cartró; 
pot portar, eventualment, altres plaques o làmines adherides. 
S'han considerat els acabats especials següents: 
- Fibra de vidre incorporada al guix 
- Làmina d'alumini adherida 
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- Acabat vinílic 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat 
a normes segons l'ordre 14-1-1991. 
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes. 
Ha de tenir un aspecte uniforme sense taques, eflorescències, cops, esquinçats o desenganxat 
del cartó. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària. 
Densitat:  800 kg/m3 
Pes per m2:  7,5 kg 
Apte per a paraments corbs amb radi:  > 600 mm 
Conductivitat tèrmica: 0,16 kcal/h m °C (0,18 W/m °C) 
PLACA SENSE FIBRA DE VIDRE NI LÀMINA D'ALUMINI: 
Resistència tèrmica:  0,062 m2 h °C/kcal 
PLACA AMB FIBRA DE VIDRE: 
Resistència al foc: 
- Una placa de 13 mm:  30 minuts 
- Dos plaques de 13 mm:  60 minuts 
PLACA AMB LÀMINA D'ALUMINI ADHERIDA: 
Resistència al vapor d'aigua: 4000 MN s/g (347 mm Hg m2 dia/g) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per parelles, amb les vores precintades i embalades en paquets paletitzats de 
diferent nombre d'unitats. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal, apilats sobre travessers separats 40 cm com a màxim, 
per evitar el contacte directe amb el terra, en llocs protegits de cops i de la intemperie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RY-85 Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se aprueba el Pliego general de condiciones para 
la Recepción de Yesos y escayolas en las obras de construcción. 
UNE 102023:1983 Placas de cartón-yeso. Condiciones generales y especificaciones. 
UNE 102023:1998 Placas de yeso laminado. Condiciones generales y especificaciones. 
 
 
B84Z - MATERIALS AUXILIARS PER A CELS RASOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B84ZB0E0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conjunt de perfils i elements de suspensió autonivelladora, d'acer galvanitzat, per a la 
formació de cels rasos de plaques o lamel·les, amb entramat vist o ocult. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els perfils han de complir les característiques geomètriques, dimensionals i de forma, que els 
siguin pròpies. 
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes en el recobriment del galvanitzat. 
Han de tenir els forats necessaris per a la seva suspensió del sostre. 
Els elements de suspensió han de permetre de regular l'alçària del pla del cel ras. 
Si l'entramat és ocult s'han d'incloure els separadors per a mantenir l'equidistància entre 
els perfils quan es col·loquin. 
Si l'entramat és vist, la cara vista dels perfils ha d'anar acabada amb pintura de les 
característiques i del color exigits per la DF 
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Fletxa dels perfils (per a una llum de 120 cm i càrrega centrada de 10 kg): <= 0,33 cm 
Protecció de la galvanització:  >= 275 g/m2 
Toleràncies: 
- Rectitud dels perfils:  ± 2 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra 
i protegits de la brutícia i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B89 - MATERIALS PER A PINTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B89ZPD00,B89ZB000,B89ZC100. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Pintures, pastes i esmalts. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles 
cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents als àlcalis 
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid 
de calç o la calç apagada 
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a 
l'alcalinitat 
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió 
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en 
dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie 
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues 
inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o 
sintètiques i dissolvents 
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o 
modificades, pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la 
brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de 
poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments 
resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats 
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de 
poliuretà fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador 
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades 
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una 
resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components 
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa 
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en 
dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie 
PINTURA A LA COLA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
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- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de 
fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després 
de l’assecat 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  2 h 
     - Totalment sec:  4 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable. 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
PINTURA A LA CALÇ: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar. 
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat. 
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha 
de tenir propietats microbicides. 
PINTURA AL CIMENT: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie. 
PINTURA AL LÀTEX: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 
pells, ni dipòsits durs 
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar 
una capa uniforme després de l’assecat 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
          - Al tacte:  < 30 
     - Totalment sec:  < 2 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
PINTURA PLÀSTICA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de 
putrefacció, pells ni materies extranyes. 
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, 
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de 
fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després 
de l’assecat 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temps d’assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment sec:  < 2 h 
- Pes específic: 
     - Pintura per a interiors:  < 1,6 kg/dm3 
     - Pintura per a exteriors:  < 1,5 kg/dm3 
- Rendiment:  > 6 m2/kg 
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 
80% 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable. 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
- Capacitat de recobriment (UNE 48-259):  Relació constant >= 0,98 
- Resistència al rentat (DIN 53778): 
     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 
     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS: 
Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes 
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Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
PINTURA ACRÍLICA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o procediments pneumàtics 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 4 h 
     - Totalment sec:  < 14 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Ha de ser resistent a la intempèrie. 
ESMALT GRAS: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 6 h 
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat. 
ESMALT SINTÈTIC: 
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 3 h 
     - Totalment sec:  < 8 h 
- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5% 
- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys moderats 
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): 
< 0,12 
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 3 h 
     - Totalment sec:  < 8 h 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys petits 
     - Adherència i resistència a l'impacte: 
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+------------------------------------------------------------------------+ 
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies  ¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦-------------------¦ 
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%          ¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦-------------------¦ 
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                   ¦ 
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦ Bé       ¦ Ha de complir     ¦ 
+------------------------------------------------------------------------+ 
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats 
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits 
     - Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits 
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
- Resistència química: 
     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 
     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies 
     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 
     - A l'oli de cremar:  Cap modificació 
     - Al xilol:  Cap modificació 
     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 
     - A l'aigua:  15 dies 
ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 3 h 
     - Totalment sec:  < 8 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys petits 
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als 
detergents. 
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar. 
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 20 min 
- Totalment sec:  < 1 h 
ESMALT DE CLORCAUTXÚ: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o 
corró. 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 2 h 
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis. 
ESMALT EPOXI: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 10 h 
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Ha de tenir bona resistència al desgast. 
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i 
solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a 
l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%. 
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització): 
- Tracció:  >= 160 kp/cm2 
- Compressió:  >= 850 kp/cm2 
Resistència a la temperatura:  80°C 
PASTA PLÀSTICA DE PICAR: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir una consistència adequada. 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temps d’assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment sec:  < 2 h 
- Pes específic:  < 1,7 kg/dm3 
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80% 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
- Resistència al rentat (DIN 53778): 
     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 
     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes 
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE 
DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 
Subministrament: En pots o bidons. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components 
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
PINTURA A LA CALÇ: 
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Toxicitat i inflamabilitat 
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Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
PINTURA AL CIMENT: 
Subministrament: En pols, en envasos adequats. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
- Temps d'estabilitat de la barreja 
- Temperatura mínima d'aplicació 
- Temps d'assecatge 
- Rendiment teòric en m/l 
- Color 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
B8ZA - MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8ZA1000,B8ZAA000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Materials per a emprimacions i tractaments superficials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment 
- Protector químic insecticida-fungicida: Producte a base de resines especials i agents 
fungicides i insecticides per a evitar el to blavós i el podriment 
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada 
eventualment amb oli de llinosa 
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i 
dissolvents 
- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat 
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de 
poliuretà soles o modificades 
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió 
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que 
catalitzen en ser barrejades amb un activador 
- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur 
de metilè amb dissolvents i altres additius 
- Solució de silicona 
- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un 
catalitzador format per una solució de poliamina, poliamida o d'altres 
- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o inorgànics, 
impermeable, de resistència química alta enfront dels àcids orgànics i inorgànics 
SEGELLADORA: 
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Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa, ha de fluir i anivellar bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l’assecat 
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 60 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  30 min   - 4 h 
     - Totalment seca:  < 12 h 
- Rendiment per a una capa de 60 micres:  > 10 m2/kg 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA: 
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells 
ni dipòsits durs. 
Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres. 
Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític 
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6% 
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25°C 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  > 3 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment seca:  < 6 h 
- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 1,8 kg/dm3 
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM 
D.610-68):  >= 150 h 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA: 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment seca:  < 18 h 
Pes específic a 20°C:  > 2,3 kg/l 
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/kg 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ: 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C 
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 45 min 
- Totalment seca:  < 4 h 
Pes específic a 20°C:  > 1,73 kg/l 
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ: 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola. 
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 15 min 
- Totalment seca:  < 2 h 
Pes específic a 20°C:  > 1,35 kg/l 
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg 
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 
pells ni dipòsits durs 
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- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer 
la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l’assecat 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 30 min 
     - Totalment seca:  < 2 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
IMPRIMACIÓ FOSFATANT: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni 
dipòsits durs 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer 
la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l’assecat 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 15 min 
     - Totalment seca:  < 1 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Gruix de la capa:  4 - 10 micres 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
PINTURA DECAPANT: 
Ha de ser d'evaporació ràpida. 
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts. 
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula. 
SOLUCIÓ DE SILICONA: 
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha 
de impregnar bé les superfícies poroses sense deixar pel·lícula. 
Rendiment:  > 3 m2/l 
Temps d'assecatge al tacte a 20°C:  < 1 h 
BREA EPOXI: 
El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits 
durs (INTA 16 02 26). 
Relació resina epoxi/quitrà:  40/60 
Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44):  > 30°C 
Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29):  >= 18 h 
Gruix de la capa (INTA 16 02 24):  >= 100 micres 
Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04):  Ha de complir 
Resistència a la immersió (INTA 16 06 01):  Ha de complir 
POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC: 
Temps d'assecatge:  <= 30 min 
Temps d'assecatge per a repintar:  > 8 h 
Pes específic:  1,3 kg/dm3 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En pots o bidons. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Proporció mescla: Base/activador, en la emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la brea 
epoxi. 
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components. 
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B9C - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRANULAT 
CONGLOMERAT AMB RESINA 
B9C1 - TERRATZO LLIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9C11412. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Rajola hidràulica obtinguda per emmotllament o premsat, formada per una capa superior, 
l'estesa o cara, una capa intermèdia que a vegades pot no ser-hi, i una capa de base o dors. 
S'han considerat els terratzos següents: 
- Terratzo llis 
- Terratzo amb relleu 
- Terratzo rentat amb àcid 
- Terratzo rentat amb àcid, per a paviments flotants 
S'han considerat els usos següents (segons UNE 127-020 EX i 127-021 EX): 
- Ús interior 
- Ús exterior 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La capa superior, l'estesa, ha d'estar formada per morter ric en ciment, sorra molt fina, 
granulats triturats de marbre o d'altres pedres de mida més gran, i colorants. 
La capa intermèdia, quan n'hi hagi, ha de ser d'un morter anàleg al de la cara, sense 
colorants. 
La capa de base ha d'estar formada per morter menys ric en ciment i sorra més gruixuda. 
La rajola no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments, diferències de to ni d'altres 
defectes superficials. 
Ha de tenir un color uniforme. 
El terratzo llis ha de tenir una textura llisa a tota la superfície. 
El terratzo amb relleu ha de tenir una textura superficial amb ressalts i entalles. 
El terratzo rentat amb àcid ha de tenir una textura rugosa i irregular a la capa superior, a 
causa de la utilització d'àcids per a suprimir els fins. 
Ha de tenir la cara superficial plana. 
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives. 
Ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF 
Les seves característiques mesurades segons els assaigs establerts per la norma UNE 127-020 EX 
i 127-021 EX han de ser: 
- Ús interior: 
     - Gruix de la capa superior (UNE 127-020 EX): 
          - Paviment col·locat que ha de ser polit:  >= 8 mm 
          - Paviment col·locat que no ha de ser polit:  >= 4 mm 
- Mida del granulat: 
+------------------------------+ 
¦ Gra  ¦ Mida del granulat (mm)¦ 
¦------¦-----------------------¦ 
¦Micro ¦         0 – 6         ¦ 
¦Petit ¦         7 - 10        ¦ 
¦Mitjà ¦        10 - 30        ¦ 
¦Gros  ¦        30 - 40        ¦ 
+------------------------------+ 
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- Absorció d'aigua (UNE 127-020 EX): 
     - Absorció total:  <= 8% 
     - Absorció per cara vista:  <= 0,4 g/cm2 
- Resistència a flexió (UNE 127-020 EX): 
     - Mòdul resistent mitjà:  >= 5 MPa 
     - Mòdul resistent individual:  < 4 MPa 
     - Tensió de ruptura (UNE 127-020 EX): 
+---------------------------------------------------------+ 
¦ Ús recomanat  ¦ Mides de la llosa ¦  Tensió de ruptura  ¦ 
¦               ¦      (cm2)        ¦ (Valor indiv.) (KN) ¦ 
¦---------------¦-------------------¦---------------------¦ 
¦   Ús normal   ¦      <=1100       ¦         2,5         ¦ 
¦               ¦      > 1100       ¦         3,0         ¦ 
¦---------------¦-------------------¦---------------------¦ 
¦   Ús intens   ¦      <=1100       ¦         3,0         ¦ 
¦               ¦      > 1100       ¦         3,9         ¦ 
¦---------------¦-------------------¦---------------------¦ 
¦ Ús industrial ¦      <=1100       ¦         3,6         ¦ 
¦               ¦      > 1100       ¦         4,7         ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
     - Resistència al desgast per abrasió (UNE 127-020 EX): 
+----------------------------------------+ 
¦  Ús recomanat   ¦  Desgast per abrasió ¦ 
¦                 ¦(valor individual)(mm)¦ 
¦-----------------¦----------------------¦ 
¦  Ús normal      ¦        <=25          ¦ 
¦  Úso intens     ¦        <=23          ¦ 
¦  Ús industrial  ¦        <=21          ¦ 
+----------------------------------------+ 
     - Resistència a l’impacte (UNE 127-020 EX): 
+----------------------------------------+ 
¦ Ús recomanat   ¦ Alçada de caiguda (H) ¦ 
¦                ¦         (mm)          ¦ 
¦----------------¦-----------------------¦ 
¦ Ús normal      ¦         400           ¦ 
¦ Ús intens      ¦         500           ¦ 
¦ Ús industrial  ¦         600           ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Ús exterior: 
     - Gruix de la capa superior (UNE 127-021 EX): 
          - Paviment col·locat que ha de ser polit:  >= 8 mm 
          - Paviment col·locat que no ha de ser polit:  >= 4 mm 
- Mida del granulat: 
+------------------------------+ 
¦ Gra  ¦ Mida del granulat (mm)¦ 
¦------¦-----------------------¦ 
¦Micro ¦         0 – 6         ¦ 
¦Petit ¦         7 - 10        ¦ 
¦Mitjà ¦        10 - 30        ¦ 
¦Gros  ¦        30 - 40        ¦ 
+------------------------------+ 
- Absorció d'aigua (UNE 127-021 EX): 
     - Absorció total:  <= 6% 
     - Absorció per cara vista:  <= 0,4 g/cm2 
- Resistència a flexió (UNE 127-021 EX): 
+------------------------------------------------+ 
¦ Classe  ¦ Valor mitjà per 4 ¦ Valor individual ¦ 
¦         ¦   provetes (Mpa)  ¦     (Mpa)        ¦ 
¦---------¦-------------------¦------------------¦ 
¦    S    ¦       >=3,5       ¦      >=2,8       ¦ 
¦    T    ¦       >=4,0       ¦      >=3,2       ¦ 
¦    U    ¦       >=5,0       ¦      >=4,0       ¦ 
+------------------------------------------------+ 
- Tensió de ruptura (UNE 127-021 EX): 
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+--------------------------------------------------+ 
¦           ¦    Càrrega mínima de ruptura (KN)    ¦ 
¦  Classe   ¦------------------¦-------------------¦ 
¦           ¦   Valor mitjà    ¦  Valor individual ¦ 
¦-----------¦------------------¦-------------------¦ 
¦     3     ¦      >=3,0       ¦       >=2,4       ¦ 
¦     4     ¦      >=4,5       ¦       >=3,6       ¦ 
¦     7     ¦      >=7,0       ¦       >=5,6       ¦ 
¦    11     ¦     >=11,0       ¦       >=8,8       ¦ 
¦    14     ¦     >=14,0       ¦      >=11,2       ¦ 
¦    25     ¦     >=25,0       ¦      >=20,0       ¦ 
¦    30     ¦     >=30,0       ¦      >=24,0       ¦ 
+--------------------------------------------------+ 
- Resistència al desgast per abrasió (UNE 127-021 EX): 
+-------------------------------+ 
¦ Classe ¦ Valor individual (mm)¦ 
¦--------¦----------------------¦ 
¦    B   ¦        <=24          ¦ 
¦    D   ¦        <=20          ¦ 
+-------------------------------+ 
Toleràncies: 
- Toleràncies dimensionals: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦       Dimensió        ¦            Tolerància              ¦ 
¦-----------------------¦------------------------------------¦ 
¦  Longitud del costat  ¦              ± 0,3%                ¦ 
¦  Gruix                ¦   ± 2 mm (per a un gruix < 40 mm)  ¦ 
¦                       ¦   ± 3 mm (per a un gruix >=40 mm)  ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
- Rectitud d'arestes: 
     - Ús interior (UNE 127-020 EX):  ± 0,3% 
     - Ús exterior (UNE 127-021 EX):  no es requereix 
- Planor: 
     - Ús interior (UNE 127-020 EX):  ± 0,3% de la longitud de la diagonal en cares polides 
     - Ús exterior (UNE 127-021 EX):  ± 0,3% de la longitud de la diagonal en superfícies 
llises 
- Clivelles, esquerdes, depressions o escrostonaments visibles a 2 m: cap defecte en una 
mostra de 12 rajoles 
TERRATZO PER A PAVIMENTS FLOTANTS: 
Càrrega puntual centrada recolzada la peça pels 4 extrems:  >= 200 kg 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades sobre palets. Cada peça ha de dur al dors la marca del fabricant. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE 127020:1999 EX Baldosas de terrazo. Uso interior. 
*UNE 127020:1999 EX Baldosas de terrazo. Uso interior. 
 
 
B9CZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9CZ1000,B9CZ2000. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Materials complementaris per a l'execució de paviments de terratzo. 
S'han considerat els materials següents: 
- Beurada blanca 
- Beurada de color 
- Suports de morter o de PVC 
- Peces de suport inferior o intermèdia, o superior, de morter o de PVC 
BEURADA: 
Ha d'estar formada per la mescla de ciment blanc, càrregues minerals i additius orgànics i 
inorgànics, amb l'addició d'aigua en la proporció especificada. 
Les beurades de color han de tenir pigments colorantes. 
Els additius no han de contenir substàncies que puguin perjudicar les característiques de la 
mescla un cop elaborada. 
La beurada, un cop aplicada, ha de resistir els acabats superficials que pot rebre el 
paviment. 
Ha de ser resistent al rentat i al seu manteniment. 
PEÇA DE SUPORT INFERIOR O INTERMÈDIA: 
Han de ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC, amb encaixos per a muntar-les 
superposades i aconseguir alçàries diferents. 
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament. 
Diàmetre:  15 - 18 cm 
Alçària:  5 - 7 cm 
Resistència a la compressió:  >= 150 kg/cm2 
PEÇA DE SUPORT SUPERIOR: 
Han se ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC amb elements superiors que 
faciliten la col·locació de les rajoles del paviment, amb les separacions previstes. 
A la part inferior ha de tenir els encaixos que permetin de muntar-la sobre la peça inferior o 
intermèdia. 
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament. 
Diàmetre:  11 - 13 cm 
Alçària:  3 - 5 cm 
Resistència a la compressió:  >= 150 kg/cm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BEURADA: 
Subministrament: Envasada. A l'envàs ha de constar el nom del fabricant i el tipus de producte 
contingut. 
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs secs. 
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE MORTER: 
Subministrament: Embalades i protegides per a evitar escantonaments. 
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de cops. 
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE PVC: 
Subministrament: Embalades. 
Emmagatzematge: En el seu envàs. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BEURADA: 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
SUPORT O PEÇA DE SUPORT: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B9U - MATERIALS PER A SÒCOLS 
B9U3 - SÒCOLS DE RAJOLA CERÀMICA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9U331A0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Peces de rajola per a la formació de sòcol. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Ceràmica premsada esmaltada 
- Gres extruït amb o sense esmaltar 
- Gres premsat amb o sense esmaltar 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments d'arestes, diferències de tonalitat 
ni d'altres defectes superficials. 
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície. 
Ha de ser de forma geomètrica rectangular amb la cara superficial plana. La cara posterior ha 
de tenir relleus que facilitin la seva adherència amb el material d'unió. 
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives. 
El cantell superior ha de ser arrodonit o tallat a bisell. 
Han de complir les condicions subjectives requerides per la DF 
Un cop comprovat l'aspecte superficial de les peces segons la norma UNE_EN ISO 10545-2, com a 
mínim, el 95% no ha de tenir defectes visibles. 
ACABAT ESMALTAT: 
L'esmalt ha de ser totalment impermeable i inalterable a la llum. 
Resistència al clivellament (UNE_EN ISO 10545-11):  Exigida 
Resistència a les taques (UNE_EN ISO 10545-14):  Mínim classe 2 
Resistència als productes de neteja (UNE_EN ISO 10545-14):  Mínim classe B 
Resistència als àcids i àlcalis (UNE_EN ISO 10545-14):  Exigida per acord 
ACABAT SENSE ESMALTAR: 
Resistència als productes de neteja (UNE_EN ISO 10545-13):  Exigida 
Resistència als àcids i àlcalis (UNE_EN ISO 10545-13):  Exigida 
RAJOLA CERÀMICA: 
Absorció d'aigua (UNE_EN ISO 10545-3):  10% < E < 20% 
Resistència a la flexió (UNE_EN ISO 10545-4): 
- Gruix > 7,5 mm:  >= 12 N/mm2 
- Gruix <= 7,5 mm:  >= 15 N/mm2 
Duresa al ratllat superficial (escala Mohs, UNE 67-101):  >= 3 
Coeficient de dilatació tèrmico-lineal (UNE_EN ISO 10545-8):  <= 9 x 10 E-6/°C 
Resistència al xoc tèrmic (UNE_EN ISO 10545-9):  Exigida 
Toleràncies: 
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: 
     - Costat <= 12 cm:  ± 0,75% 
     - Costat > 12 cm:  ± 0,5% 
- Gruix:  ± 0,5 mm 
- Rectitud de les arestes (cara vista):  ± 0,3% 
- Ortogonalitat:  ± 0,5% 
- Planor: + 0,5%, - 0,3% 
RAJOLA DE GRES EXTRUÏT: 
Absorció d'aigua (UNE_EN ISO 10545-3):  E <= 3% 
Resistència a la flexió (UNE_EN ISO 10545-4):  >= 18 N/mm2 
Duresa al ratllat superficial (escala Mohs, UNE 67-101): 
- Acabat esmaltat:  >= 5 
- Acabat sense esmaltar:  >= 6 
Coeficient de dilatació tèrmico-lineal (UNE_EN ISO 10545-8):  <= 13 x 10 E-6/°C 
Resistència al xoc tèrmic (UNE_EN ISO 10545-9):  Exigida 
Toleràncies: 
- Mides nominals:  ± 2% 
- Gruix:  ± 10% 
- Rectitud de les arestes (cara vista):  ± 0,6% 
- Ortogonalitat:  ± 1% 
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- Planor:  ± 1,5% 
RAJOLA DE GRES PREMSAT: 
Absorció d'aigua (UNE_EN ISO 10545-3):  E <= 3% 
Resistència a la flexió (UNE_EN ISO 10545-4):  >= 27 N/mm2 
Duresa al ratllat superficial (escala Mohs, UNE 67-101): 
- Acabat esmaltat:  >= 5 
- Acabat sense esmaltar:  >= 6 
Coeficient de dilatació tèrmico-lineal (UNE_EN ISO 10545-8):  <= 9 x 10 E-6/°C 
Resistència al xoc tèrmic (UNE_EN ISO 10545-9):  Exigida 
Toleràncies: 
- Mides nominals:  ± 0,75% 
- Gruix:  ± 5% 
- Rectitud de les arestes (cara vista):  ± 0,5% 
- Ortogonalitat:  ± 0,6% 
- Planor:  ± 0,5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes. 
Les rajoles i/o l'embalatge han de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Primera qualitat 
- Dimensions en cm 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs secs i protegits dels impactes. Les caixes s'han 
d'apilar de manera que les peces no es deformin i amb una alçària màxima d'1 m. 
RAJOLA CERÀMICA: 
Les rajoles i/o embalatge han de portar també: 
- Rajola premsada i referència a la norma EN 159 (UNE 67-159) B III 
RAJOLA DE GRES EXTRUÏT: 
Les rajoles i/o embalatge han de portar també: 
- Rajola extruïda i referència a la norma EN 121 (UNE 67-121) AI 
RAJOLA DE GRES PREMSAT: 
Les rajoles i/o embalatge han de portar també: 
- Rajola premsada i referència a la norma EN 176 (UNE 67-176) BI 
ACABAT ESMALTAT: 
Les rajoles i/o embalatge han de portar també: 
- Superfície esmaltada (GL) 
ACABAT SENSE ESMALTAR: 
Les rajoles i/o embalatge han de portar també: 
- Superfície sense esmaltar (UGL) 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RAJOLA CERÀMICA: 
*UNE 67159:1985 Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua E >10% (Grupo 
BIII). 
*UNE 67159/1M:1992 Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua E> 10%. (Grupo 
BIII). 
RAJOLA DE GRES ESTRUÏT: 
*UNE 67121:1985 Baldosas cerámicas extruidas con baja absorción de agua (E menor o igual 3%) 
grupo A1. 
*UNE 67121:1986 ERR Baldosas cerámicas extruidas con baja absorción de agua (E menor o igual 
3%)-Grupo A1. 
*UNE 67121/1M:1992 Baldosas cerámicas extruidas con baja absorción de agua. (E<= 3%). (Grupo 
A1). 
RAJOLA DE GRES PREMSAT: 
*UNE 67176:1985 Baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua (E menor igual 
3%) Grupo B I. 
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*UNE 67176/1M:1992 Baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua (E<= 3%). 
Grupo BI. 
 
 
B9U4 - SÒCOLS DE MATERIAL SINTÈTIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9U4U005. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Sòcol de material sintètic, a base de sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de 
polièster. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície. 
No ha de tenir defectes superficials visibles. 
Els angles i les arestes han de ser rectes. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF 
Les dimensions del sòcol han de correspondre amb les mides nominals donades pel fabricant. 
El gruix ha de ser constant. 
Toleràncies: 
- Llargària:  ± 1 mm 
- Amplària:  ± 1 mm 
- Gruix:  ± 0,5 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en palets protegits, de manera que no s’alterin les seves 
característiques. 
Emmagatzematge: Als seus embalatges, en llocs protegits contra els impactes. 
S’han d’apilar sobre superfícies planes, de manera que no es deformin. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B9V - MATERIALS PER A ESGLAONS 
B9V2 - ESGLAONS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9V22AQ0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Esglaó de pedra artificial d'una o dues peces. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pedra artificial rentada amb àcid 
- Pedra artificial no rentada amb àcid 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments d'arestes, diferències de tonalitat 
ni d'altres defectes superficials. 
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície. 
Les cares han de ser planes i les arestes rectes. 
Les peces han de ser polides i abrillantades a la fàbrica. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF 
Gruix:  >= 3 cm 
Gruix de l'estesa:  >= 3 cm 
Gruix del davanter:  >= 2 cm 
Mida del granulat: 
+--------------------------------+ 
¦ Gra   ¦Mida del granulat (mm)  ¦ 
¦-------¦------------------------¦ 
¦Petit  ¦       2 - 4            ¦ 
¦Mitjà  ¦      10 - 15           ¦ 
¦Gros   ¦      30 - 40           ¦ 
+--------------------------------+ 
Absorció d'aigua (UNE 127-002):  <= 10% 
Resistència al desgast (UNE 127-005): 
- Pedra artificial no rentada amb àcid:  <= 2 mm 
- Pedra artificial rentada amb àcid:  <= 3 mm 
Bisell d'aresta:  1 cm 
Toleràncies: 
- Llargària de la peça:  ± 3 mm 
- Gruix de l'estesa:  ± 1 mm 
- Gruix del davanter:  ± 1 mm 
- Variacions de gruix:  <= 8% 
- Rectitud de les arestes:  ± 0,1% 
- Planor:  ± 2 mm 
- Guerxament:  ± 0,5 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Les peces han d'estar embalades i protegides durant el transport. Cada peça 
ha de portar al dors la marca del fabricant. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BA - Familia A 
BAV - PERSIANES I PROTECCIONS SOLARS 
BAV8 - PERSIANES DE LLIBRET D'ALUMINI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BAV8T020,BAV8T021. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Persianes de llibret, fixes o practicables, amb lamel·les fixes o mòbils. 
S'han considerat els materials següents: 
- Alumini lacat 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per un bastidor de les mides indicades a la DT, al que s'han de fixar les 
lamel·les. Si són fixes han d'estar encastades al bastidor , i si són mòbils han d'estar 
unides per mitjà d'un eix. 
Les lamel·les han de ser totes paral·leles. 
Si les lamel·les són mòbils han d'estar unides amb un mecanisme per la cara interior de la 
persiana, de tal manera que permeti moure-les conjuntament. 
Si la persiana és practicable ha d'estar provista de les frontisses i mecanismes de tancament 
necessaris. 
El conjunt de la persiana ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF 
El moment d'inercia dels perfils no solidaris amb l'obra, ha de permetre que un cop sotmesos a 
les condicions més desfavorables, la fletxa sigui <1/300 de la seva llargària. 
Escairada del marc:  >= 35 x 35 mm 
Alçària de la lamel·la:  >= 50 mm 
PERSIANES D’ALUMINI O ACER: 
Han de tenir un aspecte uniforme, sense esquerdes ni defectes superficials. 
Els cantells de les lamel·les han de tenir la forma necessària perquè no passi la llum quan la 
persiana estigui tancada. 
Gruix de la lamel·la:  >= 1,1 cm 
Toleràncies: 
- Alçària o amplària:  ± 2 mm/m 
- Secció de les lamel·les:  ± 2,5% 
- Rectitud de les lamel·les: 
     - Per a una llargària =< 1,5 m:  ± 1 mm/m 
     - Per a una llargària > 1,5 m i =< 4 m:  ± 1,5 mm/m 
     - Per a una llargària > 4 m:  ± 2 mm/m 
- Torsió de les lamel·les:  ± 1°/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
PERSIANES D'ALUMINI LACAT: 
Les lamel·les han de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini. Han de ser d'aliatge 57-S 
(UNE 38-337). 
Les lamel·les han d'estar protegides superficialment amb pintures de poliéster amb pols, 
polimeritzades al forn i resistents a la intempèrie. 
Gruix de la paret de la lamel·la:  >= 0,5 mm 
Tipus d'alumini (UNE 38-337):  Aleació A1-0,7 Mg Si 
Lacat del perfil:  >= 60 micres,  <= 120 micres 
Qualitat mitja total del segellat. 
Mètode de la gota colorant (UNE 38-017):  >= 0,  <= 2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 45 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions 
exigides i amb l'escairat previst. 
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BAVB - PERSIANES ENROTLLABLES DE PVC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BAVBEK45. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conjunt de lamel·les col·locades horitzontalment i enllaçades entre elles. 
S'han considerat els materials següents: 
- PVC 
S'han considerat els tipus següents: 
- Amb aïllament interior 
- Sense aïllament interior 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La lamel·la inferior ha de ser més rígida que les altres. 
Els cantells de les lamel·les han de tenir la forma necessària perquè no passi la llum quan la 
persiana estigui tancada. 
La lamel·la superior ha de tenir algun element que permeti la seva fixació al corró. 
El conjunt de la persiana ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF 
El PVC ha de tenir una superfície llisa, un color uniforme i no ha de tenir irregularitats. 
Les lamel·les han de provenir de l'extrusió del granulat de PVC. 
No ha de tenir defectes superficials, (ondulacions, vetes, bosses, etc.). S'admeten les línies 
d'una extrusió correcta. 
Les lamel·les han d'estar compartimentades interiorment en cel·les. 
La unió de les lamel·les s'ha de fer per encaixament continu. 
- Gruix de la paret de la lamel·la:  >= 1 mm 
Característiques del PVC: 
- Tipus de plàstic (UNE 53-141):  PVC rígid 
- Densitat (UNE 53-020, mètode B):  1400 - 1550 kg/m3 
- Temperatura d'estovament Vicat (UNE 53-118, mètode B):  >= 78°C 
- Percentatge de cendres (UNE 53-090, mètode A):  <= 14% 
Característiques de les lamel·les de PVC: 
- Resistència a la tracció (UNE 53-023):  >= 400 kp/cm2 
- Allargament al trencament (UNE 53-023):  >= 110% 
- Resistència a l'impacte (UNE 53-141):  >= 1 kgm 
- Resistència a l'enganxament (UNE 53-141):  >= 30 N/cm 
- Opacitat (UNE 53-141):  Completa 
- Resistència a l'acetona (UNE 53-141):  Ha de complir 
- Estabilitat dimensional: contracció mitja (UNE 53-141):  <= 2% 
- Resistència a la llum solar (UNE 53-141):  Ha de complir 
- Absorció d'aigua (UNE 53-028):  < 1% 
- Reacció al foc (UNE 23-727):  M2 
Toleràncies: 
- Alçària o amplària:  ± 2 mm/m 
- Alçària nominal de la lamel·la (UNE 53-141):  ± 1 mm 
- Gruix nominal de la lamel·la (UNE 53-141):  ± 0,5 mm 
- Rectitud de les lamel·les:  ± 2 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegida per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions del 
projecte i considerant les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: 
- Amplària i alçària: En múltiples de 5 cm 
- Per a unitats amb superfície inferior a 1,50 m2: S'han d'amidar 1,50 m2 per unitat 
Cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui. 
A la dimensió de l'alçària cal afegir-hi la part precisa per arribar fins a l'eix de 
suspensió. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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*UNE 53141:1992 Plásticos. Perfiles de poli (cloruro de vinilo) para persianas, celosias y 
cerramientos exteriores similares. 
 
 
BAVJ - PERSIANES DE GELOSIA D'ALUMINI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BAVJ1110. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Persianes de gelosia de lamel·les mòbils. 
S'han considerat els materials següents: 
- Alumini lacat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les lamel·les han de ser totes paral·leles. 
Si les lamel·les són mòbils han d'estar unides amb un mecanisme per la cara interior de la 
persiana, de tal manera que permeti moure-les conjuntament. 
El conjunt de la persiana ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF 
El moment d'inercia dels perfils no solidaris amb l'obra, ha de permetre que un cop sotmesos a 
les condicions més desfavorables, la fletxa sigui <1/300 de la seva llargària. 
PERSIANES D’ALUMINI O ACER: 
Han de tenir un aspecte uniforme, sense esquerdes ni defectes superficials. 
Els cantells de les lamel·les han de tenir la forma necessària perquè no passi la llum quan la 
persiana estigui tancada. 
Toleràncies: 
- Alçària o amplària:  ± 2 mm/m 
- Secció de les lamel·les:  ± 2,5% 
- Rectitud de les lamel·les: 
     - Per a una llargària =< 1,5 m:  ± 1 mm/m 
     - Per a una llargària > 1,5 m i =< 4 m:  ± 1,5 mm/m 
     - Per a una llargària > 4 m:  ± 2 mm/m 
- Torsió de les lamel·les:  ± 1°/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
PERSIANES D'ALUMINI LACAT: 
Les lamel·les han de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini. Han de ser d'aliatge 57-S 
(UNE 38-337). 
Les lamel·les han d'estar protegides superficialment amb pintures de poliéster amb pols, 
polimeritzades al forn i resistents a la intempèrie. 
Gruix de la paret de la lamel·la:  >= 0,5 mm 
Tipus d'alumini (UNE 38-337):  Aleació A1-0,7 Mg Si 
Lacat del perfil:  >= 60 micres,  <= 120 micres 
Qualitat mitja total del segellat. 
Mètode de la gota colorant (UNE 38-017):  >= 0,  <= 2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 45 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegida per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BAZ - MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
BAZD - BARRES DE PENJAR PER A ARMARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BAZD1050. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Perfil buit de llautó que forma la barra de penjar i els accessoris de llautó que la suporten. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
S'han d'obtenir pel procés de laminació en fred de la xapa de llautó. 
Han de tenir un aspecte uniforme sense esquerdes, guerxaments ni defectes superficials. 
Tipus de llautó (UNE 37-103):  Aleació Cu-Zn 
Diàmetre del perfil de la barra:  >= 20 mm 
Gruix de les parets:  >= 1,5 mm 
Toleràncies: 
- Llargària de la barra:  - 3 mm 
- Rectitud de la barra:  ± 2 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions 
exigides. 
Emmagatzematge: protegides de les pluges, focus d'humitat i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BB1 - BARANES 
BB12 - BARANES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BB12T001,BB12T1A1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana de protecció. 
S'han considerat els tipus de baranes següents: 
- De perfils buits d'acer 
- De perfils IPN 
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: 
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. 
La grandària, tipus i disposició dels perfils han de complir el que s'especifica a la 
documentació tècnica del projecte. 
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La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència). 
S'admet també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil tingui plecs fets 
especialment per a allotjar les femelles dels cargols. 
El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de manera que, 
sotmesos a les condicions de carga més desfavorables, la fletxa sigui < L/250. 
La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una 
esfera de diàmetre equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada. 
Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos al projecte. 
Toleràncies: 
- Llargària del perfil:  ± 1 mm 
- Secció del perfil:  ± 2,5% 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Torsió del perfil:  ± 1°/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1° 
BARANES DE PERFILS IPN: 
Ha d'estar formada per un conjunt de tubs rodons i muntants d'acer laminat, galvanitzats en 
calent. 
La separació entre muntants ha de ser <= 2 m 
Les dimensions del tub i dels muntants han de ser les especificades en el projecte. 
Les superfícies dels perfils han de ser llises, uniformes i sense defectes superficials. 
El gruix dels perfils ha de ser uniforme en tota la seva llargària. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de 
zinc. No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense 
galvanitzar. 
Tipus d'acer:  A-42 b 
Protecció de galvanització:  >= 400 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions 
exigides i amb l'escairat previst. 
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
BARANES DE PERFILS IPN: 
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del 
fabricant i el símbol de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: 
NBE-EA-1995 Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la Norma Básica 
de la Edificación NBE-EA-95 Estructuras de Acero en la Edificación. 
BARANES DE PERFILS IPN: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BC - MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS 
BC1 - VIDRES PLANS 
BC15 - VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BC151D00. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Vidre format per varies llunes unides per calandratge i fusió en autoclau d'una làmina de 
butiral de polivinil intercalada, capaç de proporcionar una protecció contra atacs manuals o 
de projectils. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les llunes que formen el vidre no han de tenir defectes superficials (de planimetria a les 
llunes no trempades, de paral·lelisme en les seves cares, d'ondulacions, d'incrustacions, 
ratlles, esquerdes, etc.). 
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de 
vitrificació, de recuita, inclusions gasoses, etc.). 
El vidre laminar acabat no ha de tenir bosses ni taques produïdes per l'adherència deficient 
de les parts components. 
Duresa al ratllat (Mohs):  >= 6,5 
VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT: 
Ha d'estar homologat segons la "ORDEN de 13 de marzo de 1986" com a resistent a l'impacte 
manual amb la categoria indicada (A o B). 
Resistència a l'impacte (assaigs segons ORDEN 13/3/1986): 
- Categoria A: 
     - Impacte no concentrat d'energia alta:  Ha de complir 
- Categoria B: 
     - Impacte no concentrat d'energia alta:  Ha de complir 
     - Impacte concentrat d'energia baixa:  Ha de complir 
     - Impacte concentrat d'energia alta:  Ha de complir 
     - Impacte de pedra i "coctel molotov":  Ha de complir 
     - Assaig d'ebullició:  Ha de complir 
VIDRE AMB UNA LLUNA TREMPADA: 
Toleràncies: 
- Planor de la lluna trempada: 
     - Superfície <= 0,5 m2:  ± 2 mm/m 
     - Superfície > 0,5 m2:  ± 3 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i 
contra les accions químiques (impressions i alteracions d'adherència entre les llunes i la 
làmina de butiral de polivinil, produïdes per la humitat). 
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de 
la vertical. 
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre 
travessers de fusta o d'un material protector. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la 
DT 
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: 
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat 
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ORDEN 13/3/1986 Orden de 13 de marzo de 1986 por la que se declaran de obligado cumplimiento 
las especificaciones técnicas de los tipos de blindajes transparentes o translúcidos para su 
homologación por el Ministerio de Industria y Energía. 
 
 
BC1G - VIDRES AÏLLANTS DE DOS VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BC1GU100. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Vidre aïllant format per dos vidres laminars de seguretat que formen cambra estanca d'aire 
deshidratat, separades mitjançant un intercalador metàl·lic amb producte dessecant a 
l'interior, amb segellat perimetral de butil i cautxú de polisulfur. El vidre laminar ha 
d'estar homologat d'acord amb la "ORDEN de 13 de marzo de 1986" com a resistent a l'impacte 
manual amb el nivell indicat. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les llunes que formen el vidre no han de tenir defectes superficials (de planimetria, de 
paral·lelisme en les seves cares, ondulacions, incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.). 
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de 
vitrificació, de recuita, inclusions gasoses, etc.). 
El vidre laminar acabat no ha de tenir bosses ni taques produïdes per l'adherència deficient 
de les parts components. 
El vidre aïllant acabat no ha de tenir cap defecte que pugui afectar l'aïllament. 
Coeficient de transmissió tèrmica: 
+-------------------------------------+ 
¦ Gruix de la  ¦   Coeficient de      ¦ 
¦cambra d'aire ¦ transmissió tèrmica  ¦ 
¦    (mm)      ¦  (kcal/h m2 °C)      ¦ 
¦--------------¦----------------------¦ 
¦     6        ¦     <= 2,9           ¦ 
¦     8        ¦     <= 2,8           ¦ 
¦    12        ¦     <= 2,6           ¦ 
+-------------------------------------+ 
Duresa al ratllat (Mohs):  >= 6,5 
Toleràncies: 
- Gruix de la cambra d'aire: 
+----------------------+ 
¦ Gruix de la  ¦Gruix  ¦ 
¦cambra d'aire ¦ (mm)  ¦ 
¦    (mm)      ¦       ¦ 
¦--------------¦-------¦ 
¦      6       ¦± 0,2  ¦ 
¦      8       ¦± 0,3  ¦ 
¦     12       ¦± 0,4  ¦ 
+----------------------+ 
- Dimensions: 
- Volums amb un costat <= 3 m:  ± 2 mm 
- Volums amb un costat > 3 m:  ± 3 mm 
- Gruix: 
     - Llunes de gruix <= 5 mm:  ± 1 mm 
     - Llunes de gruix > 5 mm:  ± 1,5 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i 
contra les accions químiques (impressions i alteracions d'adherència entre els components del 
vidre de seguretat, produïdes per la humitat). 
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de 
la vertical. 
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre 
travessers de fusta o d'un material protector. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions del 
projecte i considerant les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: 
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
- Per a unitats amb una superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat 
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ORDEN 13/3/1986 Orden de 13 de marzo de 1986 por la que se declaran de obligado cumplimiento 
las especificaciones técnicas de los tipos de blindajes transparentes o translúcidos para su 
homologación por el Ministerio de Industria y Energía. 
 
 
BD - Familia D 
BD7 - Familia D7 
BD75 - TUBS CIRCULARS DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD757000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Tub recte de secció circular i amb els extrems acabats amb encaix obtingut per un procés 
d'emmotllament i compactació per vibrocompressió d'un formigó sense armadura. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El formigó ha de ser de ciment pòrtland o putzolànic. No s'han d'admetre barreges de ciments 
de diferents tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. 
L'element ha de tenir una secció constant i un gruix uniforme. Els extrems de l'encaix han 
d'acabar amb un tall recte perpendicular a l'eix, sense rebaves. 
No ha de tenir escrostaments, esquerdes que travessin la paret, ni defectes que indiquin 
imperfeccions del procés d'emmotllament. 
La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals 
que no disminueixin la qualitat de l'element, ni la capacitat de desguàs. 
La DF pot exigir, en qualsevol moment, la realització de l'assaig de resistència a 
l'aixafament d'una mostra de cada remesa. L'assaig s'ha de fer segons el "Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Saneamiento de poblaciones" del MOPU. 
Resistència a l'aixafament i gruix de la paret: 
+---------------------------------------------------------------+ 
¦ DN  ¦Resistència a l'aixafament ¦ Gruix  ¦Toleràncies del DN  ¦ 
¦(cm) ¦          (kg/m)           ¦  (mm)  ¦       (mm)         ¦ 
¦-----¦---------------------------¦--------¦--------------------¦ 
¦ 20  ¦         >= 2500           ¦ >= 25  ¦       ± 4          ¦ 
¦ 30  ¦         >= 2500           ¦ >= 35  ¦       ± 4          ¦ 
¦ 40  ¦         >= 2500           ¦ >= 40  ¦       ± 4          ¦ 
¦ 50  ¦         >= 3000           ¦ >= 45  ¦       ± 5          ¦ 
¦ 60  ¦         >= 3600           ¦ >= 52  ¦       ± 6          ¦ 
¦ 70  ¦         >= 4200           ¦ >= 59  ¦       ± 7          ¦ 
¦ 80  ¦         >= 4800           ¦ >= 66  ¦       ± 7          ¦ 
¦ 90  ¦         >= 4800           ¦ >= 70  ¦       ± 7          ¦ 
¦100  ¦         >= 4900           ¦ >= 74  ¦       ± 7          ¦ 
¦120  ¦         >= 5500           ¦ >= 82  ¦       ± 7          ¦ 
¦150  ¦         >= 6000           ¦ >= 95  ¦       ± 8          ¦ 
¦200  ¦         >= 6000           ¦>= 120  ¦      ± 10          ¦ 
+---------------------------------------------------------------+ 
Llargària:  >= 100 cm 
Rugositat interior, coeficient de fricció de Manning: <= 0,012 
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Resistència característica estimada a compressió del formigó als 28 dies proveta cilíndrica: 
>= 275 kg/cm2 
Estanquitat a 1 kg/cm2 de pressió interior (T.H.M.): No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min 
Pressió interior de trencament: >= 2 kg/cm2 
Toleràncies: 
- Ovalació (diferència diàmetre interior màxim i mínim als extrems): ± 0,5% diàmetre nominal 
- Llargària nominal:  ± 2% 
- Gruix nominal: ± 5%, <= 3 mm 
- Rectitud: ± 5 mm/m, <= 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A cada peça o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Diàmetre nominal 
- Pressió de treball o indicació: Sanejament 
- Identificació de la sèrie o data de fabricació 
Emmagatzematge: Protegits del sol i de les gelades. Assentats horitzontalment sobre 
superfícies planes o bé apilats de manera que la càrrega no superi el 50% de la resistència a 
l'aixafament del tub. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
BE - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 
BE3 - EMISSORS (PER AIGUA) 
BE36 - RADIADORS D'ALUMINI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BE3635B0,BE3665B0,BE3695B0,BE36C5B0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Radiadors formats per elements d'alumini injectat disposats en una columna i aptes per a 
funcionar amb aigua calenta. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els radiadors d'alumini injectat han d'estar fets a partir d'un aliatge AISI9Cu. 
Els elements han de ser buits, verticals i acoblats a maniguets i junts d'estanquitat, amb 
boques als extrems a dalt i a baix per a les connexions. 
La columna ha d'anar proveïda d'aletes. 
S'han d'excloure les peces que tinguin defectes a les rosques dels forats extrems, defectes 
d'injecció, forats, bonys o incrustacions i rebaves que siguin perjudicials pel seu us. 
El gruix de la paret mullada no ha de ser inferior en cap punt a 1,5 mm. 
Tots els aparells s'han de sotmetre a un assaig d'estanquitat a una pressió igual o superior a 
1,3 vegades la pressió màxima de servei indicada. En cap cas la pressió de prova ha de ser 
inferior a 520 kPa. 
Els mètodes fets servir per al tractament previ i la pintura han de permetre recobrir totes 
les superfícies exteriors en contacte amb l'aire que ha de complir les següents 
característiques: 
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- Ha de ser suficient per a proporcionar una protecció contra la corrosió en les condicions 
normals de funcionament 
- Ha de ser resistent al dany provocat per un impacte de poca intensitat, segons un assaig de 
ratllat dut a terme segons les especificacions de la norma ISO 2409 
En les condicions normals de funcionament, la pintura no ha de despendre cap olor ni fum 
tòxic. 
L'aparell de calefacció ha d'incorporar un marcat que indiqui: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Marca d'identificació del model 
Condicions de treball: 
- Pressió màxima:  6 bar 
- Temperatura màxima:  110 °C 
Fondària:  90 - 100 mm 
Les toleràncies dimensionals no han de ser superiors a les indicades en els plànols del 
fabricant. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats empaquetades. S'han d'obturar les boques de connexió per a 
impedir l'entrada de matèries estranyes, fins que es muntin. 
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte. 
El fabricant ha de subministrar la següent informació: 
- Dimensions 
- Mides, tipus i posició de les connexions 
- Pes en sec 
- Capacitat de fluid portador 
- Pressió màxima de servei 
- Temperatura màxima de servei 
En el cas de radiadors amb elements verticals, les dimensions han de definir la secció o 
l'element. 
En el cas de radiadors modulars, les dimensions han de definir el mòdul. 
Emmagatzematge: En posició vertical, en llocs protegits contra els impactes i de la 
intempèrie. Sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RITE 1998 Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) 
y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
RITE 1998 CORR Correción de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios (RITE) y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias ITE y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de 
los Edificios. 
RITE 1998 MOD Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real 
Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la Comisión 
Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios 
UNE-EN 442-1:1996 Radiadores y convectores. Parte 1: Especificaciones y requisitos técnicos. 
UNE-EN 442-2:1997 Radiadores y convectores. Parte 2: Métodos de ensayo y evaluación. 
 
 
 
BE4 - Familia E4 
BE41 - XEMENEIES CIRCULARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BE4146S0. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Xemeneies circulars d'evacuació de fums en mòduls rectes encastables. 
S'han considerat els materials següents: 
- Acer inoxidable amb reblert de fibra 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els materials de xemeneies per a l'evacuació a l'exterior dels productes de la combustió han 
d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma UNE 123-001. 
Les xemeneies han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, els propis de la seva 
manipulació, així com les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del seu normal 
funcionament. 
Temperatura de treball: 

┌────────────────────────────────────┐ 
│                    │  Temperatura  │ 
│                    │  de treball   │ 
│────────────────────│───────────────│ 
│ Acer inox.+ fibra  │               │ 
│   + acer inox.     │  <= 1000°C    │ 
└────────────────────────────────────┘ 

Gruix i pes segons diàmetre: 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                    │ Diàmetre (mm) │ Gruix (mm) │ Pes (kg/m)   │ 
│────────────────────│───────────────│────────────│──────────────│ 
│ Acer inox.+ fibra  │    160        │   <= 25    │ <= 6,3       │ 
│   + acer inox.     │    250        │   <= 30    │ <= 9,3       │ 
│                    │    400        │   <= 37,5  │ <= 16,8      │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

XEMENEIES D'ACER INOXIDABLE I REBLERT DE FIBRA: 
Han d'estar construides amb dos cilindres concèntrics de planxa d'acer inoxidable, amb 
separació de llana mineral. 
El cilindre interior de la xemeneia ha de ser d'algun dels següents materials, segons el 
combustible que cremi: 
- Combustió de gas-oil o combustibles gasossos:  F-3504 
- Combustió de fuel-oil:  F-3534 
El cilindre exterior de la xemeneia ha de ser d'algun dels següents materials, segons el lloc 
a on es trobi muntada: 
- Xemeneies en contacte directe amb l'aire exterior:  F-3504 
- Xemeneies en contacte dierecte amb ambients marins:  F-3534 
En xemeneies per a ús interior amb protecció adicional, la paret exterior pot ser d'acer 
galvanitzat, alumini o de qualsevol altre material susceptible de ser homologat. La paret 
interior serà sempre d'acer inoxidable. 
Els elements de fixació de la xemeneia en contacte amb l'aire exterior han de ser d'acer 
inoxidable i han de seguir el mateix criteri de selecció que el material fet servir per al tub 
exterior. 
La xapa exterior galvanitzada ha de tenir recobriment i toleràncies segons la norma UNE 36-
130. 
Quan la xemeneia sigui exterior a l'edifici o estigui adossada al mateix, les pèrdues de calor 
a través de la seva superfície han de ser: 
- Per a combustibles sòlids:  =< 1,45 W/m2.°C 
- Per a combustibles gasossos:  =< 2 W/m2.°C 
Aquests coeficients s'han de calcular a una temperatura dels materials constituents de la 
xemeneia i del conducte de fums de 200°C. 
Quan la xemeneia sigui interior a l'edifici ha d'estar aillada tèrmicament de manera que la 
resistència tèrmica sigui tal que la temperatura de la superfície de la paret dels locals 
adjacents a la xemeneia no superi en 5°C la temperatura ambient de 
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projecte d'aquest local i en cap cas ha de ser superior a 28°C.L'aïllament de la xemeneia a de 
resistir, en règim continu, una temperatura mínima de 600°C. 
Tot i complir-se les condicions anteriors, a la zona d'unió entre mòduls, cap punt podrà estar 
a una temperatura superior a 60°C, mesurat a una temeperatura dels gasos de 240°C i ambient de 
20°C. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
XEMENEIES D'ACER INOXIDABLE + FIBRA + ACER INOXIDABLE: 
Subministrament: Per unitats, coberts amb una làmina de PVC fins que es muntin. 
Han d'anar marcats amb les dades següents: 
- Nom del fabricant 
- Identificació de marca, model i tipus. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i 
paral·lelament sobre superfícies planes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
RITE 1998 Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) 
y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
RITE 1998 CORR Correción de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios (RITE) y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias ITE y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de 
los Edificios. 
RITE 1998 MOD Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real 
Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la Comisión 
Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios 
*UNE 100101:1984 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias. 
UNE 123001:1994 Chimeneas. Cálculo y diseño. 
TUBS D'ACER INOXIDABLE + FIBRA + ACER INOXIDABLE: 
REAL DECRETO 2532/1985 Real Decreto 2532/1985 de 18 de diciembre, por el que se declaran de 
obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de chimeneas modulares metálicas y su 
homologación por el Ministerio de Industria y Energía. 
UNE 123002:1995 Chimeneas. Chimeneas modulares metálicas. 
 
 
BEA - CAPTADORS SOLARS 
BEA1 - CAPTADORS SOLARS PLANS AMB COBERTA DE VIDRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEA14650. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Captadors solars plans amb coberta de vidre. 
 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
PROJECTE EXECUTIU DE CONSTRUCCIÓ DE 
50 HABITATGES AL c/JOAN UBACH 46-50 
SANTA COLOMA. BARCELONA 
 
 

69 
  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal 
siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 
La carcassa del captador ha de ser estanca a l'aigua de pluja per a prevenir filtracions. Així 
mateix, ha d'estar construït de manera que els condensats no s'acumulin al seu interior. El 
disseny ha de preveure la ventilació a través de la carcassa. 
Tots els materials han de ser incombustibles i han de resistir la màxima temperatura 
d'estancament. Així mateix han de ser resistents als xocs tèrmics i a la exposició a la 
radiació UV. Els materials que no resisteixin la radiació UV han d'estar degudament protegits 
contra les radiacions incidents i reflexades. 
No han d'aparèixer tensions mecàniques quan s'arriba a la màxima temperatura d'estancament. 
Els materials han de ser resistents a les tensions ambientals com ara la pluja, neu, 
calamarsa, vent, altes humitats i pol·lucions de l'aire. 
Els materials en contacte amb el fluid caloportador han de ser resistents a les accions del 
mateix. 
Els passos i conductes a través de la carcassa han d'estar constituïts de manera que no puguin 
haver fuites causades per la dilatació tèrmica. Les connexions dels captadors han de ser 
capaces de suportar les tensions que es produeixen durant el muntatge i el funcionament. 
A la màxima temperatura d'estancament, els materials no han de patir contraccions, no s'han de 
fondre, i no han d'emetre vapors que puguin condensar sobre altres superfícies ni produir 
corrosions.. 
El captador ha de complir els assaigs requerits en les normes UNE-EN 12975-1 i UNE-EN 12975-2. 
Concretament, durant els assaigs no es pot produir cap de les següents fallades: 
- No s'han de produir fuites a l'absorbidor ni deformacions que estableixin contacte d'aquest 
amb la coberta 
- Trencaments o deformacions permanents de la coberta o de les fixacions de la coberta 
- Trencaments o deformacions permanents dels punts de fixació de la carcassa del captador 
- Acumulació d'humitat a dintre del captador 
Han de portar marcades les dades següents: 
- Nom del fabricant 
- Tipus 
- Número de sèrie 
- Any de fabricació 
- Superfície total del captador 
- Pressió màxima de treball 
- Temperatura d'estancament a 1000 W/m2 i 30ºC 
- Volum de líquid caloportador 
- Pes del captador en buit 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalats, amb totes les proteccions necessàries per al transport i 
emmagatzematge i amb les boques de connexió hidràuliques tapades. 
Emmagatzematge : En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
El fabricant ha de lliurar un manual amb les instruccions d'instal·lació que ha de contenir 
com a mínim la següent informació: 
- Dimensions i pes del captador, instruccions sobre transport i manipulació 
- Descripció del procediment de muntatge 
- Recomanacions sobre la protecció contra llamps 
- Instruccions sobre el fluid caloportador i sobre la connexió amb el circuit d'ACS 
- Recomanacions sobre el fluid caloportador que es pot fer servir així com les precaucions que 
s'han de prendre durant l'omplerta, operació i servei 
- Pressió màxima de treball, caiguda de pressió i màxim i mínim angle d'inclinació 
- Requisits de manteniment 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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RITE 1998 Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) 
y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
RITE 1998 MOD Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real 
Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la Comisión 
Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios 
UNE-EN 12975-1:2001 Sistemas solares térmicos y sus componentes. Captadores solares. Parte 1: 
Requisitos generales. 
UNE-EN 12975-2:2002 Sistemas solares térmicos y componentes. Captadores solares. Parte 2: 
Método de diseño. 
 
 
 
BEAZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A CAPTADORS SOLARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEAZ4000,BEAZA300. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Elements auxiliars per a captadors solars. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Suports metàl·lics per a captadors solars constituïts per un conjunt de perfils d'acer per a 
muntar a l'obra 
- Fluid caloportador format per una mescla d'aigua i additius 
 
SUPORTS: 
Els perfils d'acer que constitueixen la estructura de suport dels panells han de tenir aspecte 
exterior uniforme i sense defectes. 
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer. 
Les peces han de tenir la forma i dimensions especificats a la DT del fabricant. Les 
toleràncies han d'estar dins dels límits especificats. 
Juntament amb el conjunt de perfils que conformen els suports, s'han de lliurar les 
instruccions per al seu muntatge. 
Les peces s'han de poder identificar fàcilment dins de l'esquema de muntatge. 
Les parts del suport s'han de muntar amb cargols, femelles i volanderes. Han de quedar unides 
pels forats practicats al perfil. 
No es poden practicar forats nous ni modificar els existents. 
Els suports, un cop muntats, han de resistir el pes del captador, així com les accions i 
sobrecàrregues pròpies de la seva funció. 
L'estructura de suport ha d'estar protegida superficialment contra l'acció dels agents 
ambientals. Si durant el muntatge es provoquen desperfectes lleus sobre la protecció 
superficial, aleshores s'ha de procedir a la seva reparació amb mètodes i materials 
compatibles amb la pròpia protecció superficial. 
 
FLUID CALOPORTADOR: 
Ha d'estar format per una mescla homogènia d'aigua i líquid anticongelant, anticorrossiu i 
antiebullició (prolenglicol). 
No ha de ser tòxic, irritar la pell, els ulls o les mucoses, o contaminant de l'aigua. Ha de 
ser totalment biodegradable. 
Ha de ser compatible amb tots els materials de la instal·lació. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUPORTS: 
Subministrament: Desmuntats i embalats amb totes les proteccions necessàries de manera que no 
pateixin deformacions, cops ni esforços no previstos. El fabricant ha de subministrar els 
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accessoris necessaris per a la seva instal·lació així com un esquema per a l'ensamblatge de 
l'estructura de suport. 
Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la 
intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
FLUID CALOPORTADOR: 
Subministrament: En pots o bidons. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Límits de temperatura 
- Toxicitat i inflamabilitat 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 
contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
SUPORTS: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
FLUID CALOPORTADOR: 
l de fluid caloportador necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FLUID CALOPORTADOR: 
RITE 1998 Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) 
y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
RITE 1998 MOD Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real 
Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la Comisión 
Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios 
* UNE-ENV 12977-3:2002 Sistemas solares térmicos y sus componentes. Instalaciones a medida. 
Parte 3: Caracterización del funcionamiento de acumuladores para las instalaciones de 
calefacción solares. 
 
 
 
BEM - VENTILADORS I CAIXES DE VENTILACIÓ 
BEMJ - CAIXES DE VENTILACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEMJ2180. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Caixes de ventilació de planxa d'acer galvanitzat i aïllament interior de polietilè expandit, 
amb capacitat per a un ventilador axial amb el seu motor corresponent, per a la distribució 
del fluxe d'aire de ventilació de locals. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per una estructura rígida metàl·lica i unes planxes que tanquin el volum 
creat. 
Els perfils del marc i les planxes no han de tenir esquerdes ni fissures. 
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Les planxes han d'anar aïllades per dins. 
Una de les planxes ha de ser practicable per a la reparació i substitució del ventilador i 
altres elements. 
La unió amb la resta de conductes s'ha de fer amb un junt elàstic per a prevenir la 
transmissió de vibracions a la resta de la conducció. 
Ha d'estar preparat per a rebre un ventilador axial amb el seu corresponent motor 
d'accionament. 
Ha de preveure's, com a mínim, un forat per a conductes d'admissió d'aire i un altre per a la 
sortida. 
Ha de ser de mida suficient per al cabal d'aire que ha de circular. 
Ha de portar incorporades les connexions elèctriques corresponents. 
Ha de portar forats al marc de la caixa per a les fixacions. 
Ha d'anar col·locat en espais interiors o sota cobert. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats protegits per l'embalatge. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la pluja. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
RITE 1998 Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) 
y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
RITE 1998 CORR Correción de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios (RITE) y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias ITE y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de 
los Edificios. 
RITE 1998 MOD Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real 
Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la Comisión 
Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios 
 
 
 
BEV - MATERIALS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, 
CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
BEV2 - ELEMENTS D'OBTENCIÓ DE DADES PER A REGULACIÓ ELECTRÒNICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEV21E00,BEV21D00,BEV21112. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Termòstats d'ambient amb doble contacte per a muntar supericialment. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'actuar quan la temperatura ambient del local arriba a la temperatura seleccionada a la 
regleta de selecció. 
Ha de portar incorporat un element per seleccionar la temperatura desitjada. 
Temperatura de treball:  5° - 30°C 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
BEV4 - CABLEJAT INSTAL.LACIONS DE REGULACIÓ I CONTROL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEV42001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Cables per a bus de dades i materials per a l'execució de la instal·lació elèctrica de punts 
de control per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instal·lacions. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cables per a bus de dades 
- Material per a la instal·lació elèctrica de punts de control 
 
MATERIAL PER A LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE PUNTS DE CONTROL: 
Es composa de tubs rígids o flexibles i cables necessaris per a la realització de la 
instal·lació elèctrica del punt de control. 
Els tubs han de complir la norma UNE_EN 50-086-95 (1) "Sistemas de tubos para instalaciones 
eléctricas" i amb el "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
Els conductors han de complir amb la norma UNE 21-022-82 "Conductores de cables aislados." i 
amb el "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
 
CABLES DE DADES: 
Aquests cables han d'estar constituïts per conductors multifilars de coure de 0,91 mm de 
diàmetre llis i recuit, aïllats amb una capa extruïda de polietilè sòlid colorat segons clau i 
disposats a parells. Els conductors han de ser rígids de coure electrolític pur, amb un bo 
trefilatge i uniformement recuit, de secció perfectament circular i uniforme. La superfície  
ha de ser llisa, neta i brillant i ha d'esar exempta d'escates, esquerdes o qualsevol altre 
tipus de defecte. 
Per a l'aïllament dels conductors s'ha d'emprar polietilè d'alta densitat i alt pes molecular. 
Cada conductor s'ha d'aïllar amb una capa contínua de polietilè sense porus ni cap defecte. 
Els fils aïllats s'han de torsionar en parells amb un pas adequat i amb un codi de colors per 
distingir-los. Cadascú dels aparells s'ha d'encintar individualment amb una cinta de poliester 
aplicada  helicoidalment amb un cavalcament adequat i altra cinta d'alumini-poliester ( de 
0,025 mm el fruix de poliester i 0,023 mm l'alumini) aplicada també helicoidalment i amb un 
cavalcament adequat. 
La coberta de protecció és de tipus anti-ignífuga i ha de constar d'una pantalla d'alumini i 
una coberta de termoplàstic ignífug envoltant al nucli. Sobre la cinta envoltant s'ha de 
disposar una cinta d'alumini aplicada longitudinalment i cavalcada d'un gruix de 0,2 mm i un 
cavalcament mínim de 6,5 mm. Sota la mateixa s'ha d'aplicar un conductor de 0,4 mm de diàmetre 
per a continuïtat de pantalla. 
Les característiques elèctriques dels conductors a 20ºC han de ser les següents: 
- Resistència òhmica en c.c a 10 kHz i per bucle:  <= 16,3 Ohms 10% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Bobines normalitzades i degudament protegides, de manera que no s'alterin les 
seves condicions. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humtiats, raigs de sol i 
dins del embalatge original. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MATERIAL PER A LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE PUNTS DE CONTROL: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
CABLES DE DADES: 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RITE 1998 Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) 
y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
UNE-EN 50086 1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Requisitos generales. 
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados. 
 
 
 
BEW - ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 
BEW3 - ACCESSORIS PER A EMISSORS (PER AIGUA) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEW31400. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Suports per a la fixació de radiadors. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Amb cargols 
- Encastats 
- Portàtils amb peus 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a emissors (per aigua) i no 
han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
BEW4 - Familia EW4 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEW46000,BEW4I020. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.). 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques (qualitat, dimensions, etc.) han de ser els adequats 
per al conducte i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la 
instal·lació en cap de les seves aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Dimensions en cm 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BEW5 - ACCESSORIS PER A CONDUCTES RECTANGULARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEW51000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.). 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques (qualitat, dimensions, etc.) han de ser els adequats 
per al conducte i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la 
instal·lació en cap de les seves aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Dimensions en cm 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
BEZ - ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEZ5B000,BEZ55000,BEZ52000,BEZ5H210. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Elements auxiliars per a radiadors. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Taps cecs 
- Taps amb reducció 
- Purgadors manuals 
- Purgadors automàtics 
- Aixetes 
- Detectors de sortida 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a emissors (per aigua) i no 
han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BF2 - Familia F2 
BF21 - Familia F21 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BF21B200,BF219200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Tubs d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre comprès entre 1/8" i 6". 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tub ha de ser recte. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense 
relleus. 
La superfície no ha de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. Es poden admetre lleugers 
rebliments, depressions o estries pròpies del procés de fabricació, sempre que la seva 
fondària sigui menor o igual a l'especificada en les taules de característiques dimensionals i 
toleràncies. 
Característiques dimensionals: 

┌───────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Tub  │  Fondària    │Diàmetre │  Gruix   │ Llargària  │ 
│      │   màxima     │exterior │  paret   │            │ 
│      │irregularitat │ teòric  │(DIN 2440)│            │ 
│      │    (mm)      │  (mm)   │  (mm)    │   (mm)     │ 
│──────│──────────────│─────────│──────────│────────────│ 
│ 1/8" │    0,25      │  10,2   │    2     │            │ 
│ 1/4" │    0,30      │  13,5   │  2,35    │            │ 
│ 3/8" │    0,30      │  17,2   │  2,35    │            │ 
│ 1/2" │    0,30      │  21,3   │  2,65    │            │ 
│ 3/4" │    0,30      │  26,9   │  2,65    │            │ 
│  1"  │    0,40      │  33,7   │  3,25    │            │ 
│1"1/4 │    0,40      │  42,4   │  3,25    │   4 - 8    │ 
│1"1/2 │    0,40      │  48,3   │  3,25    │            │ 
│  2"  │    0,50      │  60,3   │  3,65    │            │ 
│2"1/2 │    0,50      │  76,1   │  3,65    │            │ 
│  3"  │    0,50      │  88,9   │  4,05    │            │ 
│  4"  │    0,60      │ 114,3   │  4,50    │            │ 
│  5"  │    0,60      │ 139,7   │  4,85    │            │ 
│  6"  │    0,60      │ 165,1   │  4,85    │            │ 
└───────────────────────────────────────────────────────┘ 

Les superfícies interior i exterior han d'estar totalment galvanitzades, de color uniforme 
gris platejat, semibrillant i sense taques, punts oxidats, regalims de bany ni exfoliacions. 
La galvanitzatció s'ha d'obtenir perimmersió en bany calent de zinc. 
Pressió de treball (UNE 19-002):  <= 20 bar 
Pressió de prova hidràulica (UNE 19-062):  >= 32 bar 
Toleràncies: 
- Toleràncies dimensionals: 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Tub  │Diàmetre │  Gruix    │  Ovalitat    │Excentricitat │Llargària  │ 
│      │exterior │  paret    │              │(gruix mínim  │           │ 
│      │ teòric  │           │              │   puntual)   │           │ 
│      │  (mm)   │  (mm)     │              │    (mm)      │  (mm)     │ 
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│ 
│      │         │sense límit│              │              │           │ 
│ 1/8" │ ± 0,4   │  - 0,25   │  9,8 - 10,6  │   >=1,75     │   6%      │ 
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│ 
│      │ + 0,5   │sense límit│              │              │           │ 
│ 1/4" │ - 0,3   │  - 0,3    │ 13,2 - 14    │   >=2        │   6%      │ 
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│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│ 
│      │ + 0,3   │sense límit│              │              │           │ 
│ 3/8" │ - 0,5   │  - 0,3    │ 16,7 - 17,5  │   >=2        │   6%      │ 
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│ 
│      │ + 0,5   │sense límit│              │              │           │ 
│ 1/2" │ - 0,3   │  - 0,3    │   21 - 21,8  │   >=2,3      │   6%      │ 
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│ 
│      │         │sense límit│              │              │           │ 
│ 3/4" │ ± 0,4   │  - 0,3    │ 26,5 - 27,3  │   >=2,3      │   6%      │ 
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│ 
│      │ + 0,5   │sense límit│              │              │           │ 
│  1"  │ - 0,4   │  - 0,4    │ 33,3 - 34,2  │   >=2,8      │   6%      │ 
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│ 
│      │ + 0,5   │sense límit│              │              │           │ 
│1"1/4 │ - 0,4   │  - 0,4    │   42 - 42,9  │   >=2,8      │   6%      │ 
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│ 
│      │ + 0,5   │sense límit│              │              │           │ 
│1"1/2 │ - 0,4   │  - 0,4    │ 47,9 - 48,8  │   >=2,8      │   6%      │ 
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│ 
│      │ + 0,5   │sense límit│              │              │           │ 
│  2"  │ - 0,6   │  - 0,5    │ 59,7 - 60,8  │   >=3,2      │   6%      │ 
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│ 
│      │ + 0,5   │sense límit│              │              │           │ 
│2"1/2 │ - 0,8   │  - 0,5    │ 75,3 - 76,6  │   >=3,2      │   6%      │ 
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│ 
│      │ + 0,6   │sense límit│              │              │           │ 
│  3"  │ - 0,9   │  - 0,5    │   88 - 89,5  │   >=3,5      │   6%      │ 
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│ 
│      │ + 0,7   │sense límit│              │              │           │ 
│  4"  │ - 1,2   │  - 0,6    │113,1 - 115   │   >=4        │   6%      │ 
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│ 
│      │ + 1,1   │sense límit│              │              │           │ 
│  5"  │ - 1,2   │  - 0,6    │138,5 - 140,8 │   >=4,2      │   6%      │ 
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│ 
│      │ + 1,4   │sense límit│              │              │           │ 
│  6"  │ - 1,2   │  - 0,6    │163,9 - 166,5 │   >=4,2      │   6%      │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i 
paral·lelament sobre superfícies planes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*DIN 2440 06.78 Steel tubes; medium-weight suitable for screwing. 
 
 
BF5 - TUBS I ACCESSORIS DE COURE 
BF52 - TUBS DE COURE SEMIDUR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BF528300,BF529300,BF52A300,BF526300,BF52B300. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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DEFINICIÓ: 
Tubs de coure semidur per a instal·lacions portadores de fluids. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tub ha de ser recte, rodó, llis, ben net de dins i de fora, i sense defectes apreciables. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
Coure (UNE 37-137):  C-1130 
Estat (UNE 37-136):  (semidur) H-4 
Llargària:  5 m 
Toleràncies: 
     - Diàmetre: 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│DN (mm)  │ 6  8  10  12  14  15  16  18 │ 22  28 │ 35  42  54  64 76 89 108 │ 
│─────────│──────────────────────────────│────────│──────────────────────────│ 
│Diàmetre │                              │        │                          │ 
│exterior │           ± 0,045            │± 0,055 │         ± 0,07           │ 
│(mm)     │                              │        │                          │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

     - Gruix de paret: 
┌───────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│           │                 Gruix (mm)                    │ 
│           │───────────────────────────────────────────────│ 
│           │  0,5  │  0,75  │  1,0  │  1,2  │  1,5  2  2,5 │ 
│───────────│───────│────────│───────│───────│──────────────│ 
│ Gruix de  │       │        │       │       │              │ 
│ paret(mm) │± 0,05 │± 0,075 │± 0,10 │± 0,12 │    ± 0,15    │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i 
paral·lelament sobre superfícies planes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BF53 - Familia F53 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BF539300,BF534300,BF538300,BF536300. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Tubs de coure recuit per a instal·lacions portadores de fluids. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tub ha de ser rodó, llis, ben net de dins i de fora, i sense defectes apreciables. Els 
extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
Coure (UNE 37-137):  C-1130 
Estat (UNE 37-136):  (recuit) 0 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
PROJECTE EXECUTIU DE CONSTRUCCIÓ DE 
50 HABITATGES AL c/JOAN UBACH 46-50 
SANTA COLOMA. BARCELONA 
 
 

80 
  

Característiques dimensionals: 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│         Diàmetre         │          Gruix           │Pressió de  │ 
│         exterior         │           de la          │ treball    │ 
│        teòric (mm)       │         paret (mm)       │  (bar)     │ 
│──────────────────────────│──────────────────────────│────────────│ 
│Valor nominal │Tolerància │Valor nominal │Tolerància │            │ 
│──────────────│───────────│──────────────│───────────│────────────│ 
│              │           │    0,75      │ ± 0,075   │   146      │ 
│       6      │ ± 0,045   │──────────────│───────────│────────────│ 
│              │           │      1       │ ± 0,1     │   220      │ 
│──────────────│───────────│──────────────│───────────│────────────│ 
│              │           │    0,75      │ ± 0,075   │   101      │ 
│       8      │ ± 0,045   │──────────────│───────────│────────────│ 
│              │           │      1       │ ± 0,1     │   146      │ 
│──────────────│───────────│──────────────│───────────│────────────│ 
│              │           │    0,75      │ ± 0,075   │    77      │ 
│      10      │ ± 0,045   │──────────────│───────────│────────────│ 
│              │           │      1       │ ± 0,1     │   110      │ 
│──────────────│───────────│──────────────│───────────│────────────│ 
│              │           │    0,75      │ ± 0,075   │    62      │ 
│      12      │ ± 0,045   │──────────────│───────────│────────────│ 
│              │           │      1       │ ± 0,1     │    88      │ 
│──────────────│───────────│──────────────│───────────│────────────│ 
│              │           │    0,75      │ ± 0,075   │    52      │ 
│      14      │ ± 0,045   │──────────────│───────────│────────────│ 
│              │           │      1       │ ± 0,1     │    73      │ 
│──────────────│───────────│──────────────│───────────│────────────│ 
│              │           │    0,75      │ ± 0,075   │    49      │ 
│      15      │ ± 0,045   │──────────────│───────────│────────────│ 
│              │           │      1       │ ± 0,1     │    68      │ 
│──────────────│───────────│──────────────│───────────│────────────│ 
│              │           │    0,75      │ ± 0,075   │    45      │ 
│      16      │ ± 0,045   │──────────────│───────────│────────────│ 
│              │           │      1       │ ± 0,1     │    62      │ 
│──────────────│───────────│──────────────│───────────│────────────│ 
│              │           │    0,75      │ ± 0,075   │    40      │ 
│      18      │ ± 0,045   │──────────────│───────────│────────────│ 
│              │           │      1       │ ± 0,1     │    55      │ 
│──────────────│───────────│──────────────│───────────│────────────│ 
│              │           │    0,75      │ ± 0,075   │    30      │ 
│      22      │ ± 0,055   │──────────────│───────────│────────────│ 
│              │           │      1       │ ± 0,1     │    44      │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Llargària: 
- Diàmetre tub <= 18 mm:  Rotlles <= 50 m 
- Diàmetre tub > 18 mm:  Tubs rectes de 5 m 
Les dimensions i les toleràncies s'han de comprovar després d'un recalibratge previ. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Els tubs de diàmetre nominal <= 18 mm s'han de subministrar en rotlles i els 
de diàmetre nominal > 18 mm en forma de tubs rectes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, els rotlles en posició plana sobre 
superfícies planes i els tubs rectes s'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre 
superfícies planes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
PROJECTE EXECUTIU DE CONSTRUCCIÓ DE 
50 HABITATGES AL c/JOAN UBACH 46-50 
SANTA COLOMA. BARCELONA 
 
 

81 
  

 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BFQ - Familia FQ 
BFQ3 - Familia FQ3 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFQ37430,BFQ37630,BFQ37530,BFQ38550. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Aïllaments tèrmics amb escumes elastomèriques per a tubs d'aigua freda o calenta. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La superfície ha de ser llisa i a la secció s'han d'apreciar els alveols propis de l'escuma. 
El material de l'aïllament no ha de contenir substàncies en la que es puguin desenvolupar 
microorganismes. 
No ha de despendre olors a la temperatura a la que estarà sotmès. 
No patirà deformacions com a conseqüència de la temperatura ni degut a una acumulació 
accidental del condensat. 
Llargària:  2 m 
Conductivitat tèrmica a 20°C:  <= 0,035 kcal/m °C h 
Temperatures d'ús d'aïllaments per a tubs freds:  >= 10°C 
Temperatures d'ús d'aïllaments per a tubs calents:  40°C - 65°C 
Reacció contra el foc (UNE 53-127):  Autoextingible 
Les característiques anteriors es determinaran segons el RITE "Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios". 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalats en paquets. 
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes, protegits contra les pluges, 
les humitats i els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RITE 1998 Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) 
y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
RITE 1998 CORR Correción de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios (RITE) y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias ITE y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de 
los Edificios. 
RITE 1998 MOD Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real 
Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la Comisión 
Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios 
UNE 53127:1966 Inflamabilidad de las espumas y láminas de plástico. 
 
 
 
BFR - RECOBRIMENTS D'AÏLLAMENTS 
BFR1 - RECOBRIMENTS D'AÏLLAMENTS TÈRMICS DE CANONADES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFR11110. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Recobriment de l'aïllament tèrmic de canonades mitjançant planxa d'alumini. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La planxa ha de tenir les arestes rectes, les cares llises i no ha de tenir cops, deformacions 
ni altres defectes. 
Tipus d'alumini (UNE-EN 485-2):  EN AW-1200(Al 99,9) 
Les característiques de l'alumini han de correspondre a les especificacions de la norma UNE-EN 
485-2 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 0,1 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En planxes de 2 m de llargària o en bobines de 70 a 100 m de llargària. 
Emmagatzematge: Les planxes, apilades sobre superfícies planes i protegides contra els 
impactes, i les bobines col·locades horitzontalment sobre superfícies planes i protegides 
contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BFW - ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFW528B0,BFW529B0,BFW52AB0,BFW526B0,BFW52BB0,BFWR1111,BFW539B0,BFW534B0,BFW538B0,BFW536B0,BFW2
1B10,BFW21910. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, 
reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total 
execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han 
de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves 
aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
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- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 
 
 
BFY - ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFY528B0,BFY529B0,BFY52AB0,BFY526B0,BFY52BB0,BFYR1111,BFY539B0,BFY534B0,BFY538B0,BFYQ3743,BFYQ
3763,BFYQ3753,BFYQ3855,BFY536B0,BFY21B10,BFY21910. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de 
fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves 
aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 
 
 
BH - Familia H 
BH3 - LLUMS DECORATIUS ESPECIALS 
BH32 - APLICS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BH32U010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Llums decoratius adosables amb làmpades d'incandescència, de potència inferior o igual a 100 W 
i portalàmpades E-14 o E-27. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'incorporar un equip elèctric complert: portalàmpades, cablejat interior i regletes de 
connexió. 
La unió entre el difusor i el xassís ha de ser d'accionament simple, de suspensió lateral i 
manipulable per una sola persona. 
El xassís ha de portar orificis per a permetre la fixació directa al sostre, a la paret, o bé 
per anar suspés d'un carril portant o pendular. 
Els borns de connexió han d'estar marcats o numerats. 
Ha de portar un born marcat de forma indeleble amb el símbol "Terra" 
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives 
a la posició prevista, han de ser autoextingibles. 
La planxa ha de portar proteccions de goma per als cables que la travessen. 
En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables. 
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica. 
Tensió nominal d'alimentació:  230 V 
Freqüència:  50 Hz 
Grau mínim de protecció (UNE 20324):  IP-20X 
Qualitat mínima dels cables de connexió a la xarxa d'alimentació (UNE 21031):  Classe A05VV-F 
Aïllament (REBT):  Classe I 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Cada llum ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tensió nominal d'alimentació 
- Grau de protecció 
- Número de model o referència tipus 
- Potència nominal 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 
 
BJ - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REGS I APARELLS SANITARIS 
BJ1 - APARELLS SANITARIS 
BJ13 - LAVABOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ13BT001. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Lavabo per encastar, amb suport mural o amb suport de peu. 
S'han considerat els materials següents: 
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport 
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport 
- Planxa d'acer, amb una capa de fons d'esmalt ceràmic i un acabat superficial ceràmic, unit 
íntimament al suport 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Cal que sigui impermeable. 
La superfície visible ha d'estar esmaltada. Es considera superfície visible la part de la peça 
que en posició instal·lada, és observable per una persona dreta a un metre de distància. 
L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com 
ara faltes d'esmalt, taques, escantonaments, etc. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Les superficies han de ser llises i continues. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
Ha de tenir dos orificis insinuats i un de fet, per a la col·locació del conjunt d'aixetes. 
La cubeta de l'aparell ha de tenir un desgüàs, de tal manera que permeti el buidat complert, 
sense que es produeixin embasaments. 
L'aparell de planxa d'acer ha de tenir connexions per a la presa de terra. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF 
Característiques fisico-químiques: 
- Resistència als acids: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor 
- Resistència a diferents agents quimics: Sense alteracions d'aspecte 
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents 
- Resistència als xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquerdaments, escrostonaments o 
esquerdes 
- Absorció d'aigua per la masa de porcellana: =< 0,75% pes mostra 
- Resistència a les càrregues estàtiques:  4.000 N 
Les característiques anteriors s'han de verificar d'acord amb la UNE 67-001. 
Toleràncies: 
- Amplària (lavabo):  - 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les superfícies protegides. 
Ha de portar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions per a la seva instal·lació 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en 
posició vertical. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE 67001:1988 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas. 
 
 
BJ14 - INODORS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ14BT005. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Inodor per a suport mural o per col·locar sobre el paviment. 
S'han considerat els materials següents: 
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport 
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Cal que sigui impermeable. 
No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les superfícies 
llises. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
Ha de tenir un orifici de connexió per al tub d'alimentació i dos forats per a la fixació del 
seient i la tapa. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF 
Característiques fisico-químiques: 
- Resistència als acids: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor 
- Resistència a diferents agents quimics: Sense alteracions d'aspecte 
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents 
- Resistència als xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquerdaments, escrostonaments o 
esquerdes 
- Absorció d'aigua per la masa de porcellana: =< 0,75% pes mostra 
- Resistència a les càrregues estàtiques:  4.000 N 
Les característiques anteriors s'han de verificar d'acord amb la UNE 67-001. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les superfícies protegides. 
Ha de portar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions per a la seva instal·lació 
Ha de subministrar-se amb els elements de fixació corresponents, seient i tapa. 
Emmagatzematge: Apilats en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie, en mòduls de 
dues unitats i un nombre màxim de tres mòduls, separats amb taulons de fusta. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE 67001:1988 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas. 
 
 
BJ18 - AIGÜERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ18LMAB. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Aigüeres per encastar o amb suports murals. 
S'han considerat els materials següents: 
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport 
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport 
- Planxa d'acer, amb una capa de fons d'esmalt ceràmic i un acabat superficial ceràmic, unit 
íntimament al suport 
- Acer inoxidable de qualitat 18/8 crom-níquel, embotida i conformada mecànicament (aigüera) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Cal que sigui impermeable. 
L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com 
ara faltes d'esmalt, taques, escantonaments, etc. 
L'aparell d'acer inoxidable no ha de tenir taques, deformacions ni d'altres defectes a les 
superfícies vistes. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
La cubeta de l'aparell ha de tenir un desgüàs, de tal manera que permeti el buidat complert, 
sense que es produeixin embasaments. 
L'aparell de planxa d'acer ha de tenir connexions per a la presa de terra. 
Les dimensions i la posició dels forats de desguàs i sobreixidor, si existeix, han de 
correspondre a les indicacions de la norma UNE-EN 251. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF 
Característiques fisico-químiques: 
- Resistència als acids: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor 
- Resistència a diferents agents quimics: Sense alteracions d'aspecte 
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents 
- Resistència als xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquerdaments, escrostonaments o 
esquerdes 
- Absorció d'aigua per la masa de porcellana: =< 0,75% pes mostra 
- Resistència a les càrregues estàtiques:  4.000 N 
Les característiques anteriors s'han de verificar d'acord amb la UNE 67-001. 
Toleràncies: 
- Dimensions:  - 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les superfícies protegides. 
Ha de portar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions per a la seva instal·lació 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en 
posició vertical. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE 67001:1988 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas. 
 
 
BJ19 - SAFAREIGS 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Safareig. 
S'han considerat els materials següents: 
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic brillant, de color blanc, unit íntimament al 
suport 
- Formigó prefabricat amb acabat superficial mat, de color gris i unit íntimament al suport 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Cal que sigui impermeable. 
Quan és de formigó no ha de tenir taques ni d'altres defectes a les superfícies vistes. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF 
Si disposa de sobreeixidor integrat ha d'estar a una alçària lleugerament inferior a l'útil. 
SAFAREIG DE GRES: 
No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les superfícies 
llises. 
Resistència a les variacions de temperatura (4 immersions a 80°C i 15°C entre 5 i 15 minuts): 
No han d'aparèixer esquerdes ni clivelles 
Duresa de l'esmaltat (fregant 2 minuts amb paper esmerilat sota pressió de 60 g/cm2): No ha de 
perdre la brillantor 
Continuïtat de la capa d'esmalt (impregnant un colorant, eliminant-lo després): No ha de 
deixar senyal de coloració 
Resistència al xoc (amb bola d'acer de diàmetre 19 mm i a una alçària de 75 mm): No ha de 
deixar senyal 
Resistència als agents químics (àcid nítric): No han d'aparèixer diferències de tonalitat 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les superfícies protegides. 
Ha de portar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions per a la seva instal·lació 
S'ha de subministrar amb els suports murals. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BJ1Z - ACCESSORIS D'APARELLS SANITARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ1ZQ000,BJ1ZI010,BJ1ZI020. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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DEFINICIÓ: 
Accessoris d'aparells sanitaris. 
S'han considerat els tipus següents: 
     - Tapajunts superior o inferior central d'urinari de peu de porcellana sanitària o gres, 
amb acabat superficial d'esmalt ceràmic brillant de color blanc, unit íntimament al suport 
     - Marxapeu d'urinari de peu amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al 
suport 
     - Tapatubs d'alimentació d'urinari de porcellana sanitària o gres, amb acabat superficial 
d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport 
     - Suport regulable format per un cos amb dos forats, un per a facilitar la unió amb la 
banyera i l'altre per a col·locar-hi un cargol regulador 
     - Perfil d'acer galvanitzat en calent, en forma d'escaire per a suport d'aparells 
sanitaris murals 
     - Sifó no registrable de PVC injectat no plastificat 
     - Maniguet de PVC injectat no plastificat 
     - Reixeta inoxidable abatible i coixinet de goma per a abocador 
     - Pasta formada amb hidrocarburs i matèries antioxidants 
     - Accessoris per a inodors suspesos 
TAPAJUNTS, MARXAPEUS I TAPATUBS: 
Cal que sigui impermeable. 
No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les superfícies 
llises. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
Ha de complir les condicions requerides per la D.F. 
Resistència a les variacions de temperatura (4 immersions a 80°C i 15°C entre 5 i 15 minuts): 
No han d'aparèixer esquerdes ni clivelles 
Duresa de l'esmaltat (fregant 2 minuts amb paper esmerilat sota pressió de 60 g/cm2): No ha de 
perdre la brillantor 
Continuïtat de la capa d'esmalt (impregnant un colorant, eliminant-lo després): No ha de 
deixar senyal de coloració 
Resistència al xoc (amb bola d'acer de diàmetre 19 mm i a una alçària de 75 mm): No ha de 
deixar senyal 
Resistència als agents químics (àcid nítric): No han d'aparèixer diferències de tonalitat 
SUPORTS REGULABLES: 
No ha de tenir rebaves, arestes vives, sorra de fosa o encenalls. 
Alçària màxima del suport:  130 mm 
Alçària mínima del suport:  75 mm 
SUPORTS MURALS: 
Un costat del suport ha de tenir forats per a la col·locació de cargols contra el parament; 
l'altre ha de permetre subjectar l'aparell sanitari amb un cargol d'ancoratge i ha de tenir a 
més, topalls de goma perquè l'aparell hi recolzi. 
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions ni d'altres 
defectes. 
Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc:  98,5% 
Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb les normes UNE 7-183 i UNE 37-
501. Han de complir les especificacions d'aquestes normes. 
SIFÓ O MANIGUET: 
Ha de tenir un interior regular i llis, amb els extrems tallats perpendicularment a l'eix. No 
hi ha d'haver rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes. Ha de tenir un color uniforme. 
El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm. 
Diàmetre:  110 mm 
Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3 
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Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-114):  > 79°C 
Resistència a la tracció (UNE 53-114):  >= 450 kg/cm2 
Allargament fins a la ruptura (53-114):  >= 80% 
Gruix en qualsevol punt (UNE 53-114):  >= 2,2 mm 
Toleràncies per a sifó: 
     - Ovalació a la longitud efectiva:  + 0,9 mm 
     - Diàmetre exterior mitjà:  + 0,3 mm 
Toleràncies per a maniguet: 
     - Ovalació a la longitud efectiva:  + 0,9 mm 
     - Diàmetre exterior mitjà:  + 0,4 mm 
REIXETA: 
La reixeta no ha de tenir picades ni mossegades i el revestiment ha de ser continu al llarg de 
tota la superfície. La goma no ha d'estar reseca i no ha de tenir esquerdes ni d'altres 
defectes superficials. 
PASTA: 
Ha de ser plàstica, impermeable, resistent a les sals, a les bactèries i a d'altres 
microorganismes. 
Pes específic:  0,92 gr/cm3 
Humitat:  < 0,1% 
Punt d'inflamació:  > 225°C 
Punt de degoteig:  + 60°C 
Temperatura de servei:  -20°C - +50°C 
Temperatura d'aplicació:  -10°C - +40°C 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
TAPAJUNTS I MARXAPEU: 
Subministrament: Amb les superfícies protegides. 
Ha de portar les dades següents: 
     - Nom del fabricant o marca comercial 
     - Instruccions per a la seva instal·lació 
Emmagatzematge: Apilats, en llocs protegits d'impactes i de la intempèrie en mòduls de dues 
unitats i un nombre màxim de tres mòduls separats per taulons de fusta. 
TAPATUBS I REIXA: 
Subministrament: Amb les superfícies protegides. 
Ha de portar les dades següents: 
     - Nom del fabricant o marca comercial 
     - Instruccions per a la seva instal·lació 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
SUPORTS: 
Subministrament: Empaquetats de manera que no es produeixin danys. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
SIFÓ I MANIGUET: 
Subministrament: En l'albarà de lliurement han de constar-hi les dades següents: 
     - Nom del fabricant o marca comercial 
     - Característiques de l'element contingut 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
PASTA: 
Subministrament: En recipients tancats, on figurin les dades següents: 
     - Nom del fabricant o marca comercial 
     - Característiques de l'element contingut 
Emmagatzematge: En el seu envàs de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
TAPATUBS, MARXAPEU, TAPAJUNTS, REIXA, SUPORTS, SIFÓ, MANIGUET I ACCESSORI PER A INODORS 
SUSPESOS: 
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Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
PASTA: 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
SIFÓ I MANIGUET: 
UNE 53114-2:1987 Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de poli (cloruro de vinilo) no 
plastificado para unión con adhesivo y/o junta elástica, utilizados para evacuación de aguas 
pluviales y residuales. Métodos de ensayo 
TAPATUBS, MARXAPEU, TAPAJUNTS, REIXA, SUPORTS, PASTA I ACCESSORI PER A INODORS SUSPESOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BJ2 - AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
BJ23 - AIXETES I ACCESSORIS PER A LAVABOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ235T001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Aixetes i accessoris per a lavabos, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de 
sortida. 
Tots els elements són de llautó cromat, daurat o esmaltat. 
S'han considerat els elements següents: 
- Aixeta 
- Bateria mescladora 
- Broc 
S'han considerat els següents tipus d'aixetes: 
- Mescladora 
- Monocomandament 
- Temporitzada 
- Senzilla 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de 
tota la superfície. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una 
de níquel i una altra de crom. 
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions 
calcàries. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF 
Gruix del cos:  >= 2 mm 
Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres 
Gruix de la segona capa de recobriment:  >= 0,25 micres 
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37-551): No han d'aparèixer bombolles, 
exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment 
Adherència del recobriment (UNE 37-551):  No s'han de produir escames ni despreniments 
AIXETA O BATERIA: 
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El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, de 
regulació de cabal (i de barreja d'aigua en l'aixeta mescladora o monocomandament), suau i 
precís. 
En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a 
l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. 
En l'aixeta monocomandament, l'òrgan de comandament ha d'indicar amb els distintius vermell i 
blau el sentit de gir per a obtenir aigua calenta o aigua freda. 
En l'aixeta senzilla, el comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua 
freda i un distintiu vermell per a l'aigua calenta. 
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19-703):  0,2 l/s 
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 
19-703): No s'han de produir fuites 
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la 
col·locació, a 4 bar (UNE 19-703): No s'han de produir fuites 
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19-703): No s'han de 
produir deformacions permanents 
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19-703):  >= 6 N m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora. 
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades seguents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'instal·lació i muntatge 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BJ24 - AIXETES I ACCESSORIS PER A INODORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ24A121. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Aixetes i accessoris de llautó cromat per a inodors, de diferents tipus i de diferents 
diàmetres d'entrada i de sortida. 
S'han considerat els elements següents: 
- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats 
- Aixeta de regulació amb tub d'enllaç incorporat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de 
tota la superfície. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Exteriorment ha d'estar recobert amb dues capes, una de níquel i una altra de crom. Les peces 
interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries. 
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Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF 
Gruix del cos:  >= 2 mm 
Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres 
Gruix de la segona capa de recobriment (cromat):  >= 0,25 micres 
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37-551): No han d'aparèixer bombolles, 
exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment 
Adherència del recobriment (UNE 37-551):  No s'han de produir escames ni despreniments 
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 
19-703): No s'han de produir fuites 
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la 
col·locació, a 4 bar (UNE 19-703): No s'han de produir fuites 
FLUXOR: 
La maneta o el polsador han de permetre un accionament suau i precís d'obertura i de 
tancament. 
Temps de sortida d'aigua:  6 - 7 s 
Cabal mínim d'aigua:  1,5 - 2 l/s 
AIXETA: 
L'aixeta ha de permetre un accionament suau i precís d'obertura, de tancament i de regulació 
del cabal. 
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19-703):  0,2 l/s 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora. 
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'instal·lació i muntatge 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BJ28 - AIXETES I ACCESSORIS PER A AIGÜERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ281T002,BJ281010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Aixetes o bateries de llautó per a aigüeres, de diferents tipus i de diferents diàmetres 
d'entrada i de sortida. 
Tots els elements són de llautó cromat, daurat o esmaltat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mescladora 
- Monocomandament 
- Senzilla 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
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També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de 
tota la superfície. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una 
de níquel i una altra de crom. 
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions 
calcàries. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
En l'aixeta senzilla, el comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua 
freda i un distintiu vermell per a l'aigua calenta. 
El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, de 
regulació de cabal (i de barreja d'aigua en l'aixeta mescladora o monocomandament), suau i 
precís. 
En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a 
l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. 
En l'aixeta monocomandament, l'òrgan de comandament ha d'indicar amb els distintius vermell i 
blau el sentit de gir per a obtenir aigua calenta o aigua freda. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF 
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19-703):  0,2 l/s 
Gruix del cos:  >= 2 mm 
Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres 
Gruix de la segona capa de recobriment:  >= 0,25 micres 
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37-551): No han d'aparèixer bombolles, 
exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment 
Adherència del recobriment (UNE 37-551):  No s'han de produir escames ni despreniments 
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 
19-703): No s'han de produir fuites 
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la 
col·locació, a 4 bar (UNE 19-703): No s'han de produir fuites 
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19-703): No s'han de 
produir deformacions permanents 
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19-703):  >= 6 N m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora. 
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'instal·lació i muntatge 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BJ29 - AIXETES I ACCESSORIS PER A SAFAREIGS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ29T003. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
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Aixetes de llautó cromat per a safareigs, de diferents tipus i de 1/2" de diàmetre d'entrada. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Temporitzada 
- Senzilla 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de 
tota la superfície. 
El comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua freda i un de vermell 
per a l'aigua calenta. 
El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament (i de 
regulació de cabal en l'aixeta senzilla), suau i precís. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Exteriorment ha d'estar recobert amb dues capes, una de níquel i una altra de crom. 
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions 
calcàries. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF 
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19-703):  0,2 l/s 
Gruix del cos:  >= 2 mm 
Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micres 
Gruix de la segona capa de recobriment:  >= 0,25 micres 
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37-551): No han d'aparèixer bombolles, 
exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment 
Adherència del recobriment (UNE 37-551):  No s'han de produir escames ni despreniments 
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 
19-703): No s'han de produir fuites 
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la 
col·locació, a 4 bar (UNE 19-703): No s'han de produir fuites 
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19-703): No s'han de 
produir deformacions permanents 
AIXETA SENZILLA: 
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19-703):  >= 6 N m 
AIXETA TEMPORITZADA: 
Temps de sortida d'aigua:  15 - 20 s 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora. 
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'instal·lació i muntatge 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BJ5 - BATERIES PER A COMPTADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ5234XF,BJ5234QD,BJ5234CD. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Bateria per a comptadors d'aigua, formada per tubs horitzontals i verticals que formen un 
circuit tancat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Bateria en quadre, de dues o tres fileres, de fosa amb entrada central de tub d'alimentació 
- Bateria universal, de dues o tres fileres, d'acer galvanitzat amb entrada lateral de tub 
d'alimentació 
- Bateria de tres fileres en columna, formada per tubs horitzontals semicirculars i tubs 
verticals de fosa, amb entrada central de tub d'alimentació 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir fuites, exhudacions, reduccions de diàmetre ni d'altres defectes. 
Ha de suportar una pressió de servei mínima de 15 kg/cm2 i ha de ser resistent a la corrosió. 
El nombre de tubs horitzontals ha d'ésser, com a màxim, de tres i han de servir de suport als 
comptadors. 
Tots els tubs de la bateria han de ser, com a mínim, de diàmetre igual al del tub 
d'alimentació. 
La bateria ha d'estar homologada. Ha d'estar pintada segons les especificacions fixades per a 
la pintura en el seu plec de condicions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb la superfície protegida. 
Ha de portar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'instal·lació 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NBI-AGUA-1975 Orden de 9 de diciembre de 1975 por la que se aprueban las Normas Básicas para 
las Instalaciones interiores de suministro de agua. 
 
 
BJM - ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 
BJM1 - COMPTADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJM1A403. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Comptadors d'aigua de llautó, amb unions roscades o embridades, per a connectar a la bateria o 
al ramal. 
Els comptadors de diàmetre nominal igual o superior a 2" han d'anar connectats amb brides. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Volumètrics 
- De velocitat 
 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
PROJECTE EXECUTIU DE CONSTRUCCIÓ DE 
50 HABITATGES AL c/JOAN UBACH 46-50 
SANTA COLOMA. BARCELONA 
 
 

97 
  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir cap tipus de defecte mecànic que alteri el funcionament o la qualitat de 
l'aparell, ni fuites, exsudacions, mostres de corrosió o d'altres defectes superficials. 
Ha d'anar equipat amb un sistema eficaç que impedeixi l'entrada d'humitat, tant de l'interior 
com de l'exterior, dins l'esfera de lectura, i també per a poder ser comprovat sense 
desmuntar-lo. 
Ha d'anar proveït d'una tapa protectora i una fletxa gravada de forma indeleble que indiqui la 
direcció del fluid i, opcionalment, una vàlvula antiretorn a la sortida. 
El comptador ha d'estar homologat i precintat. 
 
COMPTADOR VOLUMÈTRIC: 
Ha d'estar format per un cos amb un mecanisme interior de pistó o rotatiu i un totalitzador de 
lectura. 
 
COMPTADOR DE VELOCITAT: 
Ha d'estar format per un cos i una tapa. 
Ha de tenir un mecanisme interior de turbina amb un tren reductor que transmeti el pas de 
fluid al totalitzador. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalat, amb les rosques protegides, dins de caixa protectora. 
Ha de portar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Pressió necessària de servei 
- Instruccions d'instal·lació 
- Cabal 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NBI-AGUA-1975 Orden de 9 de diciembre de 1975 por la que se aprueban las Normas Básicas para 
las Instalaciones interiores de suministro de agua. 
 
 
 
BK - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
BK1 - CAMBRES REGULADORES DE PRESSIÓ I CABAL 
BK12 - ARMARIS REGULADORS PRESSIÓ MITJANA / PRESSIÓ BAIXA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BK12A501. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Armari regulador de pressió mitjana d'entrada i pressió baixa de sortida. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de constar de: 
- Clau d'entrada 
- Filtre de gas 
- Regulador 
- Vàlvula de seguretat contra sobrepressió 
- Connexió a pressió mitjana 
- Connexió a pressió baixa 
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- Connexions d'entrada i sortida 
- Armari 
Ha d'estar homologat per la companyia subministradora. 
Ha de tenir unes dimensions que permetin la manipulació de tots els elements i ha de tancar 
amb pany. 
Ha d'estar protegit passivament contra la corrosió. 
Ha de portar els distintius de perill corresponents i tots els avisos que marquin les 
ordenances vigents. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per elements, embalats per a muntar en obra. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
DECRETO 2913/1973 Decreto 2913/1973, de 26 de octubre (Industria), por el que se aprueba el 
Reglamento General del Servicio público de Gases Combustibles. 
RRACG 1974 Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y 
Acometidas de Combustibles Gaseosos e instrucciones MIG. 
RIG 1993 Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales. 
* UNE 60670-1:1993 Instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o 
comerciales. Parte 1: Generalidades y terminologia. 
* DIN 3380 12.73 Reguladors de pressió de gas per a suministres de pressió fins a 100 Bar. 
* DIN 3381 06.84 Aparells de seguretat per el suministrament de gas en instal.lacions que 
treballin amb pressions de fins a 100 Bar. Reguladors de pressió i aparells amb tancament de 
seguretat. 
 
 
 
BK2 - ELEMENTS DE MESURA, SEGURETAT, CONTROL I REGULACIÓ 
BK21 - REGULADORS DE PRESSIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BK213360. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Reguladors de pressió per a instal·lacions de gas. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Reguladors de pressió alta d'entrada i baixa i mitjana A de sortida, embridats 
- Reguladors de pressió alta d'entrada i mitjana A i mitjana B de sortida, embridats 
- Reguladors de pressió mitjana B d'entrada i mitjana A i baixa de sortida, roscats o 
embridats 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La instal·lació ha d'anar aïllada elèctricament. 
Ha de dur una fletxa indeleble que marqui el sentit de circulació del fluid. 
Ha d'estar protegit passivament contra la corrosió. 
S'ha de comprovar que la membrana i la K (constant de rigidesa) de la molla siguin les adients 
per a les condicions de treball calculades al projecte. 
Ha de dur una placa de característiques segons UNE 60-670. 
En els reguladors roscats, la rosca ha de ser cònica i feta a taller. 
Si inclouen vàlvula d'interrupció, aquesta ha de ser: 
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Ha de ser estanca inclús després de succesius muntatges i desmuntatges. 
Han d'estar dissenyades de manera que sigui imprescindible l'ús d'eines per a qualsevol 
intervenció. 
El funcionament de les peces mòbils, no ha d'estar entorpit per altres peces. 
La rosca ha de seguir les indicacions de les Normes ISO 7-1:1982 i ISO 228-1:1982. 
El dispositiu de reglatge ha de quedar precintat després del reglatge per part del personal 
autoritzat. 
El mecanisme de tall ha de ser separat i independent tal que sols ha d'accionar un element 
obturador. 
Els elastómers utilitzats han de ser resistents als lubricants i al gas. 
Han de ser resistents als esforços de muntatge. 
Característiques de funcionament : 
Han de funcionar correctament en les següents condicions : 
- En tot el rang de pressions de servei. 
- Entre 0° i 60° C. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetat i amb els forats protegits. 
Ha de dur gravat el nom del fabricant o el nom comercial i anirà acompanyat d'instruccions de 
muntatge. 
Si inclouen vàlvules d'interrupció: 
El marcatge ha de ser resistent al fregament, a l'humitat i a la temperatura. 
La vàlvula multifuncional ha de tenir les marques següents : 
- Nom del fabricant 
- Referència del tipus. 
- Pmàx de servei en mbar. 
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* DIN 3380 12.73 Reguladors de pressió de gas per a suministres de pressió fins a 100 Bar. 
* UNE 60670-1:1993 Instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o 
comerciales. Parte 1: Generalidades y terminologia. 
RIG 1993 Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales. 
DECRETO 2913/1973 Decreto 2913/1973, de 26 de octubre (Industria), por el que se aprueba el 
Reglamento General del Servicio público de Gases Combustibles. 
RRACG 1974 Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y 
Acometidas de Combustibles Gaseosos e instrucciones MIG. 
Per a vàlvules de diàmetres <= DN50: 
UNE-EN 126:1995 Valvulería multifuncional para los aparatos que utilizan combustibles 
gaseosos. 
 
 
 
BK22 - VÀLVULES DE SEGURETAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BK223230. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Vàlvules de seguretat per a instal·lacions de gas. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Vàlvules de seguretat d'interrupció per a roscar o embridar 
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- Vàlvules de seguretat de fuita per a roscar 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació. 
Ha de ser estanca inclús després de succesius muntatges i desmuntatges. 
Han d'estar dissenyades de manera que sigui imprescindible l'ús d'eines per a qualsevol 
intervenció. 
El funcionament de les peces mòbils, no ha d'estar entorpit per altres peces. 
Ha d'estar protegit passivament contra la corrosió. 
Ha de dur una fletxa indeleble que marqui el sentit de circulació del fluid. 
S'ha de comprovar que la pressió de tarat calculada al projecte estigui compresa dins del camp 
de pressions de treball de la vàlvula. 
Ha de dur una placa de característiques segons DIN 3381. 
La rosca ha de seguir les indicacions de les Normes ISO 7-1:1982 i ISO 228-1:1982. 
VÀLVULES D'INTERRUPCIÓ:  
Ha d'incorporar un mecanisme d'interrupció de seguretat per mitjà de molla. 
El mecanisme de tall ha de ser separat i independent tal que sols ha d'accionar un element 
obturador. 
Els elastómers utilitzats han de ser resistents als lubricants i al gas. 
Han de ser resistents als esforços de muntatge. 
Característiques de funcionament : 
Han de funcionar correctament en les següents condicions : 
- En tot el rang de pressions de servei. 
- Entre 0° i 60° C. 
VÀLVULES DE FUITA: 
Ha d'incorporar un mecanisme d'interrupció de seguretat per mitjà de molla i membrana. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetat i amb els forats protegits. 
Ha de dur gravat el nom del fabricant o el nom comercial i anirà acompanyat d'instruccions de 
muntatge. 
El marcatge ha de ser resistent al fregament, a l'humitat i a la temperatura. 
La vàlvula multifuncional ha de tenir les marques següents : 
- Nom del fabricant 
- Referència del tipus. 
- Pmàx de servei en mbar. 
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*DIN 3381 06.84 Aparells de seguretat per el suministrament de gas en instal.lacions que 
treballin amb pressions de fins a 100 Bar. Reguladors de pressió i aparells amb tancament de 
seguretat. 
ORDEN 31/10/2000 Orden de 31 de octubre de 2000 por la que se establece, para la botellas 
fabricadas de acuerdo con las Directivas 84/525/CEE, 84/526/CEE y 84/527/CEE, el procedimiento 
para la comprobación de los requisitos complementarios, establecidos en la ITC MIE AP-7 del 
Reglamento de Aparatos a Presión. 
RRACG 1974 Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y 
Acometidas de Combustibles Gaseosos e instrucciones MIG. 
DECRETO 2913/1973 Decreto 2913/1973, de 26 de octubre (Industria), por el que se aprueba el 
Reglamento General del Servicio público de Gases Combustibles. 
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RIG 1993 Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales. 
PER A DIÀMETRES <= DN 50: 
UNE-EN 126:1995 Valvulería multifuncional para los aparatos que utilizan combustibles 
gaseosos. 
 
 
BK24 - COMPTADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BK243110. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Comptadors de manxa o de turbina per a roscar o embridar. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser un aparell normalitzat i homologat de mesura de cabal. 
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació. 
Ha d'estar protegit passivament contra la corrosió. 
Ha de dur marcada de forma indeleble una fletxa que indiqui el sentit de circulació del fluid. 
Ha de dur una placa amb les característiques següents: 
- Volum cíclic 
- Cabal màxim 
- Cabal mínim 
- Pressió màxima 
- Número sèrie i any fabricació 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetat, amb les obertures protegides. 
Ha de dur gravat el nom del fabricant o el nom comercial i anirà acompanyat d'instruccions de 
muntatge. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, pols i humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE 60510:1984 Contadores de volumen de gas. 
RIG 1993 Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales. 
DECRETO 2913/1973 Decreto 2913/1973, de 26 de octubre (Industria), por el que se aprueba el 
Reglamento General del Servicio público de Gases Combustibles. 
RRACG 1974 Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y 
Acometidas de Combustibles Gaseosos e instrucciones MIG. 
 
 
BL - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT 
BL2 - GUIES I PISTÓ PER A ASCENSORS HIDRÀULICS 
BL21 - GUIES I PISTÓ PER A ASCENSORS HIDRÀULICS DE PASSATGERS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BL215410. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Guies i pistó per a ascensors hidràulics de passatgers de 450 kg o 600 kg de càrrega útil, 
0,63 m/s de velocitat i aptes per a fer des de 2 fins a 7 parades. 
GUIES: 
Ha de consistir en un conjunt de perfils d'acer en T per a assegurar el desplaçament de la 
cabina, a més de ser el suport del funcionament de les falques del paracaigudes. 
Els perfils han d'estar ben calibrats i adreçats. 
Les guies han de ser d'acer estirat o en el seu cas les superfícies de lliscament han de ser 
mecanitzades. 
La resistència de les guies, fixacions i els elements d'unió ha de ser suficient per a 
suportar els esforços resultants de l'actuació del paracaigudes, del dispositiu de bloqueig i 
del de retenció i la possible fletxa produïda per un descentrament de càrrega. 
La cabina ha de traslladar-se al llarg de dues guies rígides com a mínim. 
Perfil mínim segons la càrrega i la velocitat: 
+---------------------------------------+ 
¦ Velocitat ¦ Càrrega ¦    Perfil       ¦ 
¦   (m/s)   ¦   (kg)  ¦     (mm)        ¦ 
¦-----------¦---------¦-----------------¦ 
¦   0,63    ¦   450   ¦ T 70 x 65 x 9   ¦ 
¦   0,63    ¦   600   ¦ T 90 x 65 x 14  ¦ 
+---------------------------------------+ 
PISTÓ: 
Ha d'estar format per un cilindre d'acer estirat sense soldadura per a transmetre a la cabina 
l'energia del grup tractor. 
L'èmbol ha de ser d'acer estirat en fred, rectificat, polit i brunyit de 2 micres. 
Recorregut del pistó segons el nombre de parades: 
+-----------------------------+ 
¦ Parades ¦ Recorregut pistó  ¦ 
¦         ¦      (mm)         ¦ 
¦---------¦-------------------¦ 
¦    2    ¦     >= 3500       ¦ 
¦    3    ¦     >= 6500       ¦ 
¦    4    ¦     >= 9500       ¦ 
¦    5    ¦     >= 12500      ¦ 
¦    6    ¦     >= 15500      ¦ 
¦    7    ¦     >= 18500      ¦ 
+-----------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: En caixes o empaquetats, amb la superfície de lliscament de les guies 
protegida. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
CONDICIONS DE SUBMNISTRAMENT (SEGONS REAL DECRET 1314/97): 
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació  
Tècnica necessària per a la seva inspecció, reparació i manteniment. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RAE 1966 Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento 
de Aparatos Elevadores. 
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RAEM ITC MIE-AEM1 Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se modifica la Instrucción 
Técnica Complementaria MIE-AEM I del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
referente a ascensores electromecánicos. 
REAL DECRETO 1314/1997 Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, 
sobre ascensores. 
 
 
BL7 - AMORTIDORS DE FOSSAT PER A ASCENSORS HIDRÀULICS 
BL71 - AMORTIDORS DE FOSSAT PER A ASCENSORS HIDRÀULICS DE PASSATGERS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BL715100. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Dispositius deformables per a l'absorció de l'energia cinètica de la cabina de l'aparell 
elevador en cas de parada anormal. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Per a assegurar el retorn s'ha de col·locar un dispositiu de seguretat. 
Aquest dispositiu ha d'estar format per contactes de seguretat que tallin directament 
l'alimentació dels contactors previstos o dels seus contactors auxiliars. 
Quan els amortidors estiguin totalment comprimits, l'èmbol no ha de colpejar contra el fons 
del cilindre. 
Carrera de l'amortidor: >= 0,135 x V x V, >= 65 mm 
(V = velocitat nominal en m/s de l'ascensor amb una càrrega estàtica entre 2,5 i 4 vegades la 
massa de la cabina amb la seva càrrega nominal) 
CONDICIONS GENERALS (SEGONS REAL DECRET 1314/97): 
Han de portar la marca CE de conformitat amb el que disposa el Real Decret 1314/97. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
CONDICIONS DE SUBMNISTRAMENT (SEGONS REAL DECRET 1314/97): 
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació  
Tècnica necessària per a la seva inspecció, reparació i manteniment. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RAE 1966 Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento 
de Aparatos Elevadores. 
RAEM ITC MIE-AEM1 Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se modifica la Instrucción 
Técnica Complementaria MIE-AEM I del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
referente a ascensores electromecánicos. 
REAL DECRETO 1314/1997 Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, 
sobre ascensores. 
 
 
BL9 - LIMITADORS DE VELOCITAT I PARACAIGUDES PER A ASCENSORS HIDRÀULICS 
BL91 - LIMITADORS DE VELOCITAT I PARACAIGUDES PER A ASCENSORS HIDRÀULICS DE 
PASSATGERS 
 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
PROJECTE EXECUTIU DE CONSTRUCCIÓ DE 
50 HABITATGES AL c/JOAN UBACH 46-50 
SANTA COLOMA. BARCELONA 
 
 

104 
  

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BL915100. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Limitadors de velocitat i paracaigudes per a ascensor hidràulic de 0,63 m/s de velocitat. 
LIMITADORS DE VELOCITAT: 
Mecanisme o òrgan que per sobre d'una velocitat ajustada prèviament, ordena la parada de la 
màquina de l'ascensor i, si és necessari, provoca l'actuació del paracaigudes. 
El limitador de velocitat ha d'estar constituït per una politja situada a la part superior del 
recorregut i accionada per un cable unit pels seus extrems al paracaigudes allotjat a la 
cabina. 
Ha d'estar assenyalat el sentit de gir corresponent a l'actuació del paracaigudes sobre el 
limitador de velocitat. 
El limitador de velocitat ha de ser accionat per un cable metàl·lic molt flexible. 
Ha d'incorporar un dispositiu elèctric de seguretat que aturi la màquina de l'ascensor en cas 
de trencament o afluixament del cable del limitador. 
El limitador de velocitat ha de portar una placa amb les dades següents: 
- Nom del fabricant 
- Velocitat límit 
- Diàmetre del cable 
- Composició dels cables 
- Control d'homologació del mecanisme 
L'esforç provocat pel limitador de velocitat, com a conseqüència del seu tret, ha d'ésser com 
a mínim de 300 N o el doble de l'esforç necessari per actuar el paracaigudes. 
La relació entre el diàmetre primitiu de la politja i el diàmetre nominal del cable ha de ser 
de 30, com a mínim. 
PARACAIGUDES: 
Dispositiu mecànic destinat a aturar i immobilitzar la cabina o el contrapès sobre les seves 
guies en cas d'excés de velocitat al descens o de trencament dels òrgans de suspensió. 
El paracaigudes ha de ser d'efecte instantani. 
L'accionament del paracaigudes de la cabina ha d'estar provocat pel limitador de velocitat. 
Els òrgans de frenat del paracaigudes han d'estar situats preferentment a la part inferior de 
la cabina. 
Un cop accionat i després del seu desbloqueig, el paracaigudes ha de quedar en condicions de 
funcionar normalment. 
CONDICIONS GENERALS (SEGONS REAL DECRET 1314/97): 
Han de portar la marca CE de conformitat amb el que disposa el Real Decret 1314/97. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
CONDICIONS DE SUBMNISTRAMENT (SEGONS REAL DECRET 1314/97): 
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació  
Tècnica necessària per a la seva inspecció, reparació i manteniment. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RAE 1966 Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento 
de Aparatos Elevadores. 
RAEM ITC MIE-AEM1 Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se modifica la Instrucción 
Técnica Complementaria MIE-AEM I del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
referente a ascensores electromecánicos. 
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REAL DECRETO 1314/1997 Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, 
sobre ascensores. 
 
 
BLF - GRUPS TRACTORS PER A ASCENSORS HIDRÀULICS 
BLF1 - GRUPS TRACTORS PER A ASCENSORS HIDRÀULICS DE PASSATGERS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BLF15100. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Grups tractors per a ascensors elèctrics de passatgers. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El grup tractor ha d'incorporar els dispositius i els mecanismes següents: 
- Central de força amb motor de corrent altern trifàsic i rotor en curt circuit asincrònic 
- Bomba de visos d'eix múltiple 
- Dipòsit d'oli amb indicadors de nivell 
- Vàlvula de seguretat de la pressió d'oli 
- Manòmetre 
- Bloc de vàlvules per al control de maniobres 
- Antiretorn a la sortida de la bomba 
- Elements amortidors de vibracions 
El grup tractor ha d'estar proveït d'una vàlvula de comandament manual que permeti baixar la 
cabina al nivell on els passatgers puguin abandonar-la, fins i tot en cas d'una interrupció 
del corrent d'alimentació elèctrica. 
Característiques de l'accionament d'emergència a l'interior de la cabina i a la central de 
força: 
- Els dispositius de comandament i seguretat han de comprendre: 
     - Clau de tancament 
     - Vàlvula antiretorn 
     - Vàlvula de sobrepressió 
     - Vàlvules direccionals de pujada i baixada 
     - Vàlvula paracaigudes 
Han de portar, en lloc visible, una placa amb les dades següents: 
- Nom del fabricant 
- Potència útil del motor 
- Tensió i freqüència 
- Intensitat nominal del motor 
- Connexions per hora 
- Tipus d'oli 
Característiques de l'oli transmissor del moviment: 
- Pes específic:  Aprox. 0,88 kg/dm3 
- Viscositat a 50°C:  Aprox. 5,7° E 
- Índex de viscositat (E):  > 180 
Característiques del grup tractor: 
- Tensió d'alimentació:  380/220 V, trifàsica 
Freqüència:  50 Hz 
- Velocitat sincrònica:  <= 1500 rpm 
- Connexions per hora:  >= 90 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
CONDICIONS DE SUBMNISTRAMENT (SEGONS REAL DECRET 1314/97): 
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Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació  
Tècnica necessària per a la seva inspecció, reparació i manteniment. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RAE 1966 Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento 
de Aparatos Elevadores. 
RAEM ITC MIE-AEM1 Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se modifica la Instrucción 
Técnica Complementaria MIE-AEM I del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
referente a ascensores electromecánicos. 
REAL DECRETO 1314/1997 Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, 
sobre ascensores. 
 
 
BLJ - QUADRES I CABLES DE MANIOBRA PER A ASCENSORS HIDRÀULICS 
BLJ1 - QUADRES I CABLES DE MANIOBRA PER A ASCENSORS HIDRÀULICS DE PASSATGERS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BLJ15114. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Quadres i cables de maniobra per a ascensors hidràulics amb maniobra universal simple. 
QUADRE DE MANIOBRA: 
Ha d'estar format per un conjunt de circuits i mecanismes elèctrics per al comandament i 
control de l'ascensor. 
Ha d'incorporar els circuits elèctrics següents amb els corresponents dispositius i 
mecanismes: 
- Circuit de potència format per: 
     - Fusibles 
     - Contactor general d'entrada amb protecció tèrmica 
     - Conjunt parada-marxa i sentit de l'ascensor 
- Circuits de comandament, control i senyalització formats per: 
     - Fusibles 
     - Transformador reductor de tensió 
     - Rectificador de corrent altern a continu 
     - Relès electromagnètics o circuits electrònics per a les parades 
     - Temporitzadors de trucada i relès de senyalització 
     - Circuit d’il·luminació i alarma de la cabina 
En cas de fallada de l'alimentació normal, el circuit d’il·luminació i alarma ha de quedar 
cobert per un sistema d'acumuladors. 
La complimentació de les trucades ha de ser del tipus normal de bloqueig. 
Cada trucada exterior només ha de ser complimentada per un sol ascensor. 
CABLE DE MANIOBRA: 
El cable de maniobra està destinat a la connexió de la cabina de l'ascensor a través del buit 
amb el quadre elèctric de comandament situat a la cambra de màquines. 
Aquest cable ha d'estar format pel nombre necessari de conductors elèctrics. 
Aquest cable és destinat a: 
- Il·luminació reglamentària de la cabina 
- Alimentació del circuit d'enllumenat d'emergència 
- Senyal d'alarma amb acumuladors 
- Connexió de tots els botons de comandament 
- Senyals lluminoses de la botonera i de l'interior de la cabina 
- Sistemes de ventilació 
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En cas de l'existència de portes automàtiques, l'alimentació de l'operador destinat al seu 
accionament s'ha de realitzar també a través del cable de maniobra. 
Tensió de la xarxa:  400/230 V, trifàsica 
Tensió de circuits de comandament, control i senyalització:  <= 100 V, contínua 
CONDICIONS GENERALS (SEGONS REAL DECRET 1314/97): 
Han de portar la marca CE de conformitat amb el que disposa el Real Decret 1314/97. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
CONDICIONS DE SUBMNISTRAMENT (SEGONS REAL DECRET 1314/97): 
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació  
Tècnica necessària per a la seva inspecció, reparació i manteniment. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RAE 1966 Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento 
de Aparatos Elevadores. 
RAEM ITC MIE-AEM1 Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se modifica la Instrucción 
Técnica Complementaria MIE-AEM I del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
referente a ascensores electromecánicos. 
REAL DECRETO 1314/1997 Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, 
sobre ascensores. 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 
BN - Familia N 
BN7 - VÀLVULES DE REGULACIÓ 
BN71 - VÀLVULES DE TRES VIES MOTORITZADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN712543. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Vàlvules de regulació de tres vies motoritzades, de bronze, de llautó o de fosa de 6, 10 i 16 
bar de pressió nominal amb connexió per rosca o brides. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Vàlvula de regulació automàtica, formada per: 
- Cos amb les tres connexions fent T. 
- Sistema de tancament. 
- Accionament per servomotor elèctric. 
- Assentaments d'estanquitat pel sistema de tancament. 
- Premsaestopa o anells tòrics per a l'eix d'accionament. 
Les especificacions, rangs de valors, complements i altres característiques específiques de 
l'element han de coincidir amb les indicades a la DT i cal que la DF aprovi la marca i el 
model. 
El fabricant ha de garantir que les característiques de l'element compleixen amb les 
especificacions de la DT, de la pròpia documentació tècnica del fabricant i que els elements 
són compatibles amb la resta del seu sistema o amb el sistema en el cas que s'integrin. 
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El sistema de tancament ha de posar en comunicació la boca de sortida amb les altres dues 
d'entrada, regulant més o menys la secció lliure d'aquestes. 
El cos de la vàlvula ha de portar una indicació del sentit de circulació del fluid, i la 
pressió de treball de la vàlvula. 
La carcassa del servomotor ha de portar grafiat l'esquema de connexionat, la tensió 
d'alimentació i la potència. 
Pressió de prova segons pressió nominal: 
+---------------------------------------------+ 
¦ Pressió nominal (bar) ¦ Pressió prova (bar) ¦ 
¦-----------------------¦---------------------¦ 
¦           6           ¦        >=  9        ¦ 
¦          10           ¦        >= 15        ¦ 
¦          16           ¦        >= 24        ¦ 
+---------------------------------------------+ 
Característiques del servomotor: 
- Grau de protecció mínim:  IP 40 
- Temperatura de treball:  0-50ºC 
- Humitat ambient:  < 90% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
El fabricant ha de subministrar la documentació tècnica, instruccions, esquemes i plantilles 
necessaris per al muntatge, connexió de l'element i el manteniment. 
Les rosques han de portar uns protectors de plàstic. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats, raigs de sol i 
dins l'embalatge original. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RITE 1998 MOD Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real 
Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la Comisión 
Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 
 
BN8 - VÀLVULES DE RETENCIÓ 
BN83 - VÀLVULES DE RETENCIÓ DE DISC PER A MUNTAR ENTRE BRIDES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN83B3E0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Vàlvules de retenció de disc de fosa de 10 i 16 bar de pressió nominal, de diàmetre nominal 
desde 15 mm fins a 200 mm, i amb connexió per brides. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per: 
- Cos adaptable a unió per brides 
- Sistema de tancament per disc 
- Molla amb força predeterminada per a actuar sobre el disc 
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- Anella de centratge (per a diàmetres de 15 a 100 mm) 
- Cos de centratge (per a diàmetres de 100 a 200 mm) 
Ha de tenir, gravades al cos, les dades següents: 
- Diàmetre nominal 
- Pressió nominal 
- Material 
- Marca comercial 
- Fletxa sentit circulació fluid 
Pressió de prova segons pressió nominal: 
+----------------------------------------------+ 
¦ Pressió nominal (bar) ¦ Pressió prova (bar)  ¦ 
¦-----------------------¦----------------------¦ 
¦          10           ¦        >= 15         ¦ 
¦          16           ¦        >= 24         ¦ 
+----------------------------------------------+ 
Material del tancament:  Acer inoxidable ferrític 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
BNF - DETENTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BNF11B05,BNF11B08. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Vàlvula per a buidat d’instal·lacions amb cos de llautó i amb connexió roscada. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d’estar formada per un cos de llautó amb els extrems preparats per a una unió roscada i un 
element obturador. 
L’accionament de la vàlvula ha de fer-se amb una clau de quadradet, que no forma part de la 
vàlvula. 
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació. 
L'interior ha d'estar net, lliure de pols i impureses. 
No ha de tenir cops, esquerdes o irregularitats en els punts on puguin afectar l'estanquitat, 
ni ha de tenir d'altres defectes superficials. 
L'interior ha de ser regular i llis. S'accepten petites irregularitats que no disminueixin la 
seva qualitat intrínseca, ni alterin el seu funcionament. 
Ha de ser resistent a la corrosió. 
Ha de ser resistent a les agressions del fluid que circula pel seu interior. 
Ha de dur marcada de forma indeleble una fletxa que indiqui el sentit de circulació del fluid. 
Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Símbol indicador del sentit de circulació del fluid per dintre del filtre 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes, amb les boques de connexió tapades. 
La clau de quadradet s’ha de subministrar amb la vàlvula. 
Ha de dur les instruccions d’instal·lació i muntatge corresponents. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RITE 1998 Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) 
y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
RAP 1979 Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
Aparatos a Presión. 
 
 
BNX - GRUPS DE PRESSIÓ 
BNX1 - GRUPS DE PRESSIÓ D'AIGUA DE MEMBRANA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BNX12110. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Grups de pressió d'aigua de membrana amb motor monofàsic o trifàsic. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per: 
- Bomba centrífuga acoblada al motor elèctric 
- Acumulador hidropneumàtic 
- Pressòstat 
- Manòmetre 
- Tots els elements muntats en monobloc 
Dipòsit acumulador de membrana: 
- Material dipòsit:  Acer soldat 
- Material membrana:  Cautxú natural 
- Pressió timbrat:  10 kg/cm2 
Característiques del motor: 
Freqüència:  50 Hz 
- Grau de protecció:  >= IP-33X 
- Tensió d'alimentació: 
     - Motor monofàsic:  230 V 
     - Motor trifàsic:  230/400 V 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalats en caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 
 
BP - Familia P 
BP2 - Familia P2 
BP22 - Familia P22 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BP221J20. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Unitats exteriors d'intercomunicadors telefònics o video-telefònics. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Intercomunicadors telefònics 
- Intercomunicadors video-telefònics. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Unitat exterior d'intercomunicador destinada a la centralització de trucades i a la 
comunicació des de l’accés exterior de l'edifici. 
Ha d'estar construïda amb alumini anoditzat, amb il·luminació de targeters per mitjà d'un 
polsador i ha d'allotjar el micròfon i l'altaveu corresponents. 
Ha de portar incorporat un pany de seguretat que funcioni amb una clau especial. 
PLAQUES D'INTERCOMUNICADORS VIDEO-TELEFÒNICS: 
També ha d'allotjar la telecambra amb la seva il·luminació d'escena corresponent. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D06 - Familia 06 
D060 - Familia 060 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D060P021,D060M0B2. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, 
en el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural. 
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE. 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10 - 15 cm 
Relació aigua-ciment:  <= 0,65 
Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3 
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de 
complir: 
- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 
- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul·la 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm 
     - Consistència fluida:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C 
i 40°C. 
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells. 
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del 
formigó, no pot ser superior a una hora i mitja. 
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h. 
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i 
la sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua. 
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a 
l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera. 
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
PROJECTE EXECUTIU DE CONSTRUCCIÓ DE 
50 HABITATGES AL c/JOAN UBACH 46-50 
SANTA COLOMA. BARCELONA 
 
 

113 
  

 
 
D0B - Familia 0B 
D0B2 - ACER EN BARRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0B27100,D0B2A100,D0B2C100,D0B2I010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, 
elaborades a l'obra. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir: 
BARRES CORRUGADES: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦    Ganxos i patilles     ¦ 
¦            ¦------------------------------¦--------------------------¦ 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦  D < 20 mm ¦ D >= 20 mm  ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦------------¦-------------¦ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦     4 D    ¦     7 D     ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦------------¦-------------¦ 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦     4 D    ¦     7 D     ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 
S'admeten diàmetres de doblegament inferiórs per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir: 
- No han d'apareixer principis de fissuració. 
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 
En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració. 
S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un 
mandrí. 
En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessaries 
per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre 
expressament acceptat per la DF 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions 
específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
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E - Tipus E 
E2 - Familia 2 
E21 - ENDERROCS 
E213 - ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E213U201. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de terres amb 
càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor. 
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició: 

- Maçoneria amb mitjans manuals 
- Maçoneria amb martell picador 
- Maçoneria amb martell trencador sobre retroexcavadora 
- Formigó en massa amb martell picador 
- Formigó en massa amb martell trencador sobre retroexcavadora 
- Formigó armat a mà i amb martell picador 
- Formigó armat a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl.lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la D.T. 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal.lacions en servei (claveguerons, aigua, gas, 
electricitat, etc.). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
S'han de regar les parts per enderrocar i carregar a fi d'evitar la formació de pols. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de trossejar per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals. 
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FONAMENTS: 
El fonament per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li 
transmetin càrregues. 
S'ha de seguir l'ordre d'enderrocament previst. S'ha de fer per parts, de dalt a baix, sense 
soscavar. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials a la rasa. 
No s'han d'acumular terres o runa a les vores de l'excavació, a una distància <= 60 cm. 
 
MURS DE CONTENCIÓ: 
El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de terres. 
S'ha de seguir l'ordre d'enderrocament previst. S'ha de fer per parts, de dalt a baix i per 
tongades horitzontals. 
Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col.locar bastides amb una 
barana i un sòcol. 
Durant els treballs  es permet que l'operari treballi sobre el mur, si la seva amplària és > 
34 cm i la seva alçària és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne 
l'esfrondament. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions 
perilloses sobre el mur per acumulació de material. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils trets abans de 
començar l'enderroc i els trets al finalitzar l'enderroc, aprovats per la D.F. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* NTE-ADD/1975 "Norma Tecnológica de la Edificación: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. 
Demoliciones." 
 
E22 - Familia 22 
E222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E222T005. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d’instal·lacions, 
realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l’ordre d’execució de les dames si és el 
cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, 
segons indiqui la partida d’obra 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 
SPT entre 20 i 50. 
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Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 
SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 
assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a 
l'assaig SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu 
defecte, les que determini la DF 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
Les rampes d'accés han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats 
han de quedar reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 
En terrenys cohesius l'excavació dels últims 30 cm no s'ha de fer fins moments abans de 
reblir. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF L'estrebada ha de 
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun 
dels casos següents: 
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 
S'han de prendre les mesures necessàries per tal d'evitar la degradació del terreny del fons 
de l'excavació en l'interval entre l'excavació i l'execució de l'obra posterior. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la 
DF 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
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L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els 
corrents d'aigua interns, en els talussos. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions facin falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i 
les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
*PG 3/75 MOD 2 Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del 
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
*PG 3/75 MOD 6 Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
RSM 1985 Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Normas Básicas de Seguridad Minera. 
RSM ITC MIE SM 10.0.01 Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instrucción 
Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera 
aprobada por Real Decreto 863/1985 de 2 de abril 
 
 
E24 - TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E241T007. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de 
terres, material d’excavació i residus de la construcció. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent de l’excavació, dins de 
l'obra o entre obres, amb dúmper o mototragella o camió 
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent d'excavació a un a 
monodipòsit o centre de reciclatge, amb contenidor, dúmper o camió 
- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper 
- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a 
monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o 
amb camió 
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CONDICIONS GENERALS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
A L'OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre 
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF 
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I 
TRANSFERÈNCIA: 
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que 
la DF no accepti com a útils, o siguin sobrants. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la 
classificació del centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que 
s’ha abocat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en aquest plec, o qualsevol altre acceptat 
prèviament i expressament per la DF 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
ROCA: 
Es considera un increment per esponjament d'un 25%. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 10/1998 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
DECRET 201/1994 Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de 
la construcció. 
 
 
E3 - FONAMENTS 
E32 - MURS DE CONTENCIÓ 
E32B - ARMAT DE MURS DE CONTENCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E32B300P. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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DEFINICIÓ:  
Muntatge i col.locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 
conjunt de barres i/o malles d'acer, a l'excavació o a l'encofrat. 
S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents: 
          - Rases i pous 
          - Murs de contenció 
          - Recalçats 
          - Traves i pilarets 
          - Lloses de fonaments 
          - Riostres i basaments 
          - Pilons 
          - Enceps 
          - Pantalles 
          - Pilars 
          - Murs estructurals 
          - Bigues 
          - Llindes 
          - Cèrcols 
          - Sostres 
          - Lloses i bancades 
          - Membranes 
          - Estreps 
          - Armadures de reforç 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
          - Preparació de la zona de treball 
          - Tallat i doblegat de l'armadura 
          - Neteja de les armadures 
          - Neteja del fons de l'encofrat 
          - Col.locació dels separadors 
          - Muntatge i col.locació de l'armadura 
          - Subjecció dels elements que formen l'armadura 
          - Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la D.T. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies perjudicials. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció 
nominal. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la D.F. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de 
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre  elles no sigui superior a 0,1 
mm. 
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb 
els procediments establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb 
instal.lació industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en  els casos previstos en la 
D.T. i autoritzats per la D.F. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
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Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 
Els estreps han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple i no per 
soldadura. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan la D.T. exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col.locar una malla de 
repartiment en mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, 
excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La D.F. ha d'aprovar la col.locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció 
de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el  formigó armat, segons el que indica 
l'article 8.2.1 de la mateixa norma 
Distància lliure armadura - parament ................................>= D màxim 
 .......................................................>= 0,80 granulat màxim 
Recobriment en peces formigonades contra el terreny ...................>= 70 mm 
Distància lliure barra doblegada - parament .............................>= 2 D 
Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència bona: 
          - Lb=MxDxD ...........................................>= Fyk x D / 20 
          ............................................................>= 15 cm 
Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència deficient: 
          - Lb=1,4xMxDxD .......................................>= Fyk x D / 14 
     (Fyk en N/mm2; Lb, D en cm) 
Valors de M: 

┌──────────────────────────────┐ 
│ Formigó │ B 400 S │ B 500 S  │ 
│─────────│─────────│──────────│ 
│  H-25   │   12    │   15     │ 
│  H-30   │   10    │   13     │ 
│  H-35   │    9    │   12     │ 
│  H-40   │    8    │   11     │ 
│  H-45   │    7    │   10     │ 
│  H-50   │    7    │   10     │ 
└──────────────────────────────┘ 

Llargària neta d'ancoratge; Lb neta x B x (As/As real): 
     ..................................................................>= 10 D 
     ..................................................................>= 15cm 
     - Barres traccionades ...........................................>= 1/3xLb 
     - Barres comprimides ............................................>= 2/3xLb 
(As: secció d'acer a tracció; As real: secció d'acer) 
Valors de B: 

┌───────────────────────────────────────────────────┐ 
│     Tipus d'ancoratge     │ Tracció │ Compressió  │ 
│───────────────────────────│─────────│─────────────│ 
│     Prolongació recta     │    1    │      1      │ 
│  Patilla, ganxo, ganxo U  │  0,7(*) │      1      │ 
│ Barra transversal soldada │   0,7   │     0,7     │ 
└───────────────────────────────────────────────────┘ 

 
(*)Només amb recobriment de formigó perpendicular al pla de doblegat > 3 D, en cas contrari 
B=1. 
Llargaria de solapament ........................................Ls >= axLb neta 
Valors d'a: 

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Distància     │ Percentatge de barres    │ Per a barres   │ 
│entre els dos │ cavalcades que treballen │ que treballen  │ 
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│empalmaments  │ a tracció en relació a   │ a compressió:  │ 
│més pròxims:  │ la secció total d'acer:  │                │ 
│──────────────│──────────────────────────│────────────────│ 
│              │  20   25   33   50  >50  │                │ 
│──────────────│──────────────────────────│────────────────│ 
│   <= 10 D    │ 1,2  1,4  1,6  1,8  2,0  │      1,0       │ 
│    > 10 D    │ 1,0  1,1  1,2  1,3  1,4  │      1,0       │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Toleràncies d'execució: 
     - Llargària d'ancoratge i solapa ...........-0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm) 
     .......................................................+ 0,10 L (<=50 mm) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat 
en la UNE 36-831. 
 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col.locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en 
el cas que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el 
diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 
comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832. 
Distància lliure entre barres d'armadures principals ................>= D màxim 
 .......................................................>= 1,25 granulat màxim 
 .....................................................................>= 20 mm 
Distàcia entre centres de barres empalmades, 
segons direcció de l'armadura ..............>= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 
Distància entre barres empalmades per solapa ............................<= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa ...............<= 4 D 
 ...................................................................>= D màxim 
 .....................................................................>= 20 mm 
 .......................................................>= 1,25 granulat màxim 
Secció de l'armadura transversal (At): ..............................At >= Dmàx 
     (Dmàx = Secció de la barra solapada de diàmetre més gran) 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
     - Ha de complir, com a mínim ......................................>= 15 D 
     .................................................................>= 20 cm 
Llargària de la solapa en malles superposades: 
     - Separació entre elements solapats 
     (longitudinal i transversal) > 10 D ................................1,7 Lb 
     - Separació entre elements solapats 
     (longitudinal i transversal) <= 10 D ...............................2,4 Lb 
     - Ha de complir com a mínim .......................................>= 15 D 
     .................................................................>= 20 cm 
 
PILONS: 
Les barres verticals i les d'estrebat han de formar un conjunt sòlid (gàbia), que ha de 
mantenir la seva posició durant tot el procés de transport, introducció a la perforació i al 
formigonar. 
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La gàbia ha de portar els ganxos, separadors i rigiditzadors que calguin per la seva 
manipulació i per mantenir la posició correcta durant l'abocat i piconatge del formigó. 
Les barres transversals poden ser en forma d'hèlix o amb estreps independents. 
Els estreps independents s'han de tancar per solapa de 8 cm lligada amb filferro. Les 
posicions dels solapaments han de ser alternades d'un estrep al següent. 
Un cop enderrocat el cap de piló l'armadura ha de sobresortir, com a mínim, 50 cm o un 
diàmetre del piló. 
Diàmetre barres longitudinals .........................................>= 12 mm 
Diàmetre barres transversals ...........................................>= 6 mm 
Llargària de les barres longitudinals ............................> 9 Dp + 1 Dp 
 .............................................................> 600 cm + 50 cm 
(Dp = diàmetre del piló) 
Separació de l'armadura als paraments ..................................>= 4 cm 
Separació de barres horitzontals o pas d'hèlix ........................<= 20 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Distància entre estreps ........................<= 10% de l'especificada 
     - Llargària d'armadures ..........................<= 10% de l'especificada 
     - Llargària d'ancoratge ...........................± 10% de l'especificada 
 
PANTALLES: 
Les barres principals i les d'estrebat han de formar un conjunt sòlid (gàbia), que ha de 
mantenir la seva posició durant tot el procés de transport, introducció a la perforació i 
formigonament. 
La gàbia ha de portar els ganxos, separadors i rigiditzadors que calguin per la seva 
manipulació i per mantenir la posició correcta durant l'abocat i piconatge del formigó. 
Les barres horitzontals han d'estar lligades a les verticals (no soldades). 
Les barres horitzontals han d'estar col.locades a la part interior de la gàbia, respecte a les 
barres verticals. 
Separació de la gàbia al fons de l'excavació ..........................>= 20 cm 
Separació de l'armadura als paraments ..................................>= 7 cm 
Separació entre rigiditzadors verticals ...............................<= 1,5 m 
Separació entre rigiditzadors horitzontals ............................<= 2,5 m 
Quantitat de separadors .....................................1/2 m2 de pantalla 
Toleràncies d'execució: 
     - Llargària d'ancoratge ..........................<= 10% de l'especificada 
     - Llargària de la solapa .........................<= 10% de l'especificada 
     - Posició de les armadures .........................................Nul.la 
 
SOSTRES RETICULARS: 
Les armadures han de complir l'especificat a l'article 56 de la EHE 
Diàmetre de l'armadura principal (d: cantell) .........................<= 0,1 d 
Distància entre les barres i les peces resistents d'entrebigat ........>= 0,5 D 
                                                               ........>= 1 cm 
Distància entre els estreps i el suport (d: cantell) ..................<= 0,5 d 
Distància entre estreps en l'àbac (d: cantell) .......................<= 0,75 d 
Distància entre estreps en el nervi perimetral (d: cantell) ...........<= 0,5 d 
 
LLOSES: 
Les armadures han de complir l'especificat a l'article 56 de la EHE 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un 
mandrí. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col.locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures 
ni filtracions al formigó. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les 
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
 
PANTALLES: 
Durant el transport i la introducció de la gàbia a la perforació s'ha de disposar una 
subjecció de seguretat en previsió del trencament dels ganxos d'elevació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
D.F. 

Aquests criteris inclouen les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, 
lligams i empalmaments. 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i 
empalmaments. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), 
O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 
(BOE n° 242 del 9.10). 
 
PILONS: 
* NTE-CPI/1977 "Norma Tecnológica de la Edificación. Pilotes in situ." 
 
PANTALLES: 
* NTE-CCP/82 "Norma Tecnológica de la Edificación. Cimentaciones. Contenciones. Pantallas." 
 
E32D - ENCOFRAT PER A MURS DE CONTENCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E32D1103. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl.lics o de fusta que formen l'encofrat, per a deixar 
el formigó vist o per a revestir. 
S'han considerat els encofrats per als elements següents: 
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          - Rases i pous 
          - Murs de contenció 
          - Recalçats 
          - Traves i pilarets 
          - Enceps 
          - Riostres i basaments 

- Lloses de fonaments o estructures 
          - Pilars 
          - Bigues 
          - Llindes 
          - Cèrcols 

- Sostres nervats unidireccionals 
- Sostres nervats reticulars 

          - Membranes 
          - Estreps 

- Zones localitzades d'estructures (caixetins d'ancoratge i canals d'ubicació de junts) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col.locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col.locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop la peça 
estructural estigui en disposició de suportar els esforços 

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni 
deformacions perjudicials, les accions estátiques i dinàmiques que  comporta el seu 
formigonament i compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi 
hagi regalims. La D.F. ha d'autoritzar, en cada cas, la col.locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució 
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir 
per a treballar solidàriament. 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilizar 
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en 
dissolució. 
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts. 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la D.F. l'aprovació per escrit 
de l'encofrat. 
El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la 
lliure retracció del formigó. 
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Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la D.F. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest intèrval no s'han produït temperatures baixes o d'altres 
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers 
verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels 
set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. 
La D.F. podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els 
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs 
d'informació que determinin la resistència real del formigó i poder fixar el moment de 
desencofrat. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, 
sense l'autorització de la D.F. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 
ras del parament. 
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les 
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el 
formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
     - Moviments locals de l'encofrat ..................................<= 5 mm 
     - Moviments del conjunt (L=llum) ................................<= L/1000 

- Planor: 
          - Formigó vist ..............................................± 5 mm/m 
          ...............................................± 0,5% de la dimensió 
          - Per a revestir ...........................................± 15 mm/m 
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│             │Replanteig eixos │           │        │                 │ 
│             │                 │Dimensions │Aplomat │Horitzontalitat  │ 
│             │Parcial │ Total  │           │        │                 │ 
│─────────────│────────│────────│───────────│────────│─────────────────│ 
│Rases i pous │± 20 mm │± 50 mm │ - 30 mm   │± 10 mm │     -           │ 
│             │        │        │ + 60 mm   │        │                 │ 
│Murs         │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm   │± 20 mm │  ± 50 mm        │ 
│Recalçats    │± 20 mm │± 50 mm │    -      │± 20 mm │     -           │ 
│Riostres     │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm   │± 10 mm │     -           │ 
│Basaments    │± 20 mm │± 50 mm │ ± 10 mm   │± 10 mm │     -           │ 
│Enceps       │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm   │± 10 mm │     -           │ 
│Pilars       │± 20 mm │± 40 mm │ ± 10 mm   │± 10 mm │     -           │ 
│Bigues       │± 10 mm │± 30 mm │ ± 0,5 %   │± 2 mm  │     -           │ 
│Llindes      │   -    │   -    │ ± 10 mm   │± 5 mm  │     -           │ 
│Cèrcols      │   -    │   -    │ ± 10 mm   │± 5 mm  │     -           │ 
│Sostres      │± 5mm/m │± 50 mm │    -      │   -    │     -           │ 
│Lloses       │   -    │± 50 mm │ - 40 mm   │± 2 %   │  ± 30 mm/m      │ 
│             │        │        │ + 60 mm   │        │                 │ 
│Membranes    │   -    │± 30    │    -      │   -    │     -           │ 
│Estreps      │   -    │± 50 mm │ ± 10 mm   │± 10 mm │     -           │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
MOTLLES RECUPERABLES: 
Els motlles s'han de col.locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la 
secció dels nervis de l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i 
rectificar. 
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FORMIGÓ PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que 
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i 
han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió 
de l'esforç de pretesat al formigó. 
 
FORMIGÓ VIST: 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser 
llises, sense rebaves ni irregularitats. 
S'han de col.locar angulars metàl.lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
La D.F. podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de 
comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del 
conjunt. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col.locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver 
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la 
seva forma correcta. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de 
fer una revisió total de l'encofrat. 
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què 
s'ha formigonat cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
 
ELEMENTS VERTICALS: 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la 
part inferior de l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements 
verticals d'esveltesa més gran de 10. 
 
ELEMENTS HORITZONTALS: 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una 
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una milèssima de 
la llum. 
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En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 
impermeabilitzades o plàstics. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CRITERI GENERAL: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb 
el formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i 
acondicionament dels elements utilitzats. 
La superficie corresponent a forats interiors s'ha de deduïr de la superfície total del sostre 
o llosa d'acord amb els criteris següents: 
     - Forats d'1 m2 com a màxim ...............................no es dedueixen 
     - Forats de més d'1,00 m2 ..............................Es dedueix el 100% 
S'inclou dins d'aquests criteris l'excés de superfície necessària per a conformar el perímetre 
dels forats. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), 
O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 
(BOE n° 242 del 9.10). 
 
SOSTRES NERVATS: 
EF-96 "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Forjados Unidireccionales de Hormigón 
Armado o Pretensado" 
 
ENCEPS: 
* NTE-CPE/78 "Norma Tecnológica de la Edificación: Pilotes. Encepados." 
 
E32G - MURS DE CONTENCIÓ D'ELEMENTS SINGULARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E32G1000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Muntatge i col·locació de plaques prefabricades de formigó armat per a sosteniment de terres 
mitjançant l'armat del terraplè. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Comprovació de la compactació de la base de recolzament 
- Muntatge i col·locació de les plaques 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Anivellament i aplomat de les plaques 
La partida no inclou les feines d'aportació de terres, estesa i compactació per estrats, que 
s'han de fer a la vegada que s'aixeca el mur. 
CONDICIONS GENERALS: 
La forma del mur, disposició de les peces i dimensions han de ser les indicades a la DT 
La cara exterior del mur ha de ser plana i aplomada. 
El conjunt del mur i el terraplè ha de ser estable. 
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Els junts horitzontals entre les peces de formigó han d'estar plens amb una tira de suro 
aglomerat amb resines epoxi. 
Els junts verticals entre les peces de formigó han d'estar plens amb una tira d'escuma de 
poliuretà de cel·la oberta. 
No pot haver cap falca de fusta entre les peces de formigó. 
La part superior del terraplè ha de tenir el pendent adequat per evacuar l'aigua. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 3,0 cm 
- Aplomat:  - 0,5% h 
- Planor:  ± 1 cm/m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs han d'estar fetes l'excavació i la base de formigó segons la DT 
No s'ha de treballar amb pluja o neu. Si durant l'execució de la partida es donessin aquestes 
circumstàncies, s'han de revisar les parts fetes, i desfer i tornar a fer les parts danyades. 
Les peces s'han de col·locar per filades senceres. 
Les armadures s'han de col·locar perpendicularment a la superfície del mur, i amb un pendent 
màxim del 4%. 
Les armadures s'han d'unir a les peces de formigó amb cargols i femelles. 
Les peces de formigó s'han d'apuntalar durant les feines de terraplenat. 
No es pot muntar una filada nova fins que la inferior tingui col·locades les armadures de la 
part baixa i aquestes estiguin subjectes per una capa de terres de 35 cm de gruix, compactada. 
Si s'utilitzen falques de fusta, aquestes no poden estar situades per sota de la tercera 
filada de peces col·locades, en cada moment del procés. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT, comprovada i 
acceptada expressament per la DF 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E3G - PANTALLES 
E3G5 - PERFORACIÓ I FORMIGONAMENT DE PANTALLES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Perforació de pantalla, amb o sense llots tixotròpics, en terreny fluix o compacte, de 45 cm 
fins a 120 cm d'amplada i formigonament de l'element. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Execució de la perforació 
- Abocada del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en 
especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de 
les classes d'exposició. 
La forma i posició dels panells ha de ser la indicada a la DT 
La fondària de cada panell ha de ser la indicada a la DT, amb comprovació que s'ha arribat a 
la capa de terreny prevista a la DT 
La secció de la pantalla no ha de quedar disminuïda en cap punt. 
Les armadures i la seva posició han de ser les indicades a la DT 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista en la DT 
El formigonament ha de ser continu i no hi ha d'haver disgregacions ni buits a la massa. 
El nivell de formigó ha de sobresortir com a mínim 30 cm per sobre del nivell teòric d'acabat 
de la pantalla. 
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S'ha de demolir la part superior de la pantalla, com a mínim, una alçària de 30 cm, fins a 
sanejar la part superior del formigó. 
L'extrem superior de les armadures ha de sobresortir respecte al nivell teòric d'acabat de la 
pantalla, l'alçada de la biga de lligat. 
Fondària de l'excavació:  Fondària teòrica + 20 cm 
Recobriment de les armadures:  >= 7 cm 
Característiques del formigó: 
Assentament en el con d'Abrams: 
- Consistència plàstica:  3-5 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
Resistència característica del formigó als 28 dies: 
- H-25:  >= 0,9x25 N/mm2 
Característiques dels llots tixotròpics durant l'excavació: 
     - Tipus de suspensió: Homogènia i estable 
- Pes específic: El necessari per assegurar l'estabilitat de la paret 
- Viscositat normal (mesurada en con de Marsh): 32 s <= V <= 35 s 
- pH: 8,5 <= pH <= 11 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig de cada panell:  ± 50 mm 
- Desviacions en planta de la perforació:  ± 50 mm 
- Fondària de la perforació:  ± 50 mm 
- Amplària de la perforació:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 1,5% h 
- Nivell d'acabat superior:  ± 20 mm 
- Posició de les armadures:  Nul·la 
- Recobriment de les armadures:  Nul·la 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. Fora d'aquests límits el 
formigonament requereix precaucions i l'autorització explícita de la DF En aquest cas, cal fer 
les provetes en les mateixes condicions de l'obra per tal de poder verificar la resistència 
realment assolida. 
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja, vent fort, o quan es 
preveu que, durant les 48 h següents, la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
La DF ha d'aprovar l'equip abans de començar els treballs. 
No es pot començar la perforació fins que el formigó dels murets guia tingui una resistència 
suficient. 
El replanteig dels panells s'ha de fer sobre els murets guia, marcant l'amplària, i la 
fondària de cada panell, així com les rasants del formigó i de les armadures. 
L'ordre d'execució dels panells ha de ser l'indicat a la DT o el que determini la DF 
Prèviament a la col·locació de les armadures s'han de netejar les parets i el fons de la 
perforació, sempre que no s'utilitzin llots. 
El nivell dels llots s'ha de mantenir sempre per sobre de la part inferior del muret guia. 
Les armadures s'han d'introduir a la perforació abans de començar el formigonament. 
Les armadures s'han d'assegurar per tal que no es desplacin amunt o avall al formigonar. 
Abans de formigonar s'han de col·locar els encofrats de junta lateral, d'amplària igual a la 
perforació, encastats al fons de l'excavació, en posició vertical. 
Segons l'agressivitat del terreny s'ha de complir l'establert en els artícles 8.2 i 37 de la 
EHE. 
El formigó s'ha de posar en obra abans de començar l'adormiment. La seva temperatura ha de ser 
superior a 5°C. 
El formigonament de cada plafó s'ha de fer de forma contínua. 
El formigó s'ha d'abocar per mitjà d'un tub al fons de la perforació. 
Per panells de més de 6 m de llargària s'han d'utilitzar dos tubs de formigonament, abocant el 
formigó pels dos tubs a la vegada. 
El tub d'injecció ha de restar sempre 3 m per sota del nivell del formigó, excepte quan 
s'utilitzen llots que ha de quedar com a mínim a 5 m. 
A mida que s'aboca el formigó s'han de recuperar els llots sobrants. 
Els llots s'han de regenerar amb freqüència suficient perquè el contingut de sorra (material 
retingut al tamís 0,080 UNE (7-050) sigui inferior al 3% i la viscositat (mesurada al con de 
Marsh) sigui inferior a 45 s. 
La duració total del formigonament ha de ser inferior al 70% del temps de començament de 
l'adormiment. 
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Els encofrats de junta lateral s'han de treure quan el formigó tingui resistència suficient 
per a mantenir la paret vertical. 
No es poden fer perforacions al costat d'un panell acabat de formigonar fins que el formigó 
tingui una resistència >= 30 kp/cm2. 
De cada plafó s'ha de fer un informe amb les dades següents: 
- Data d'execució 
- Dimensions 
- Fondària a la que s'ha arribat 
- Volum de formigó 
- Armadures utilitzades 
- Capes de terreny travessades, i diferències amb les previsions de la DT 
- Variacions respecte a la DT amb els incidents apreciats durant l'execució de les obres 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT, comprovada i 
acceptada expressament per la DF 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
*NTE-CCP/1982 Orden de 8 de marzo de 1983 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación: Cimentaciones. Contenciones. Pantallas 
 
 
E3GB - ARMADURES PER A PANTALLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E3GB3000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 
conjunt de barres i/o malles d'acer, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de 
formigó existents, o soldades a perfils d’acer. 
S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents: 
- Pantalles 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a la elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de 
la EHE i la UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies perjudicials. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció 
nominal. 
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No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de 
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre  elles no sigui superior a 0,1 
mm. 
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb 
els procediments establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb 
instal·lació industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la DT 
i autoritzats per la DF 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de 
seguir les prescripcions de la EHE, al article 66.6. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un 
lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les 
armadures estiguin a l’encofrat. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan la DT exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment 
en mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el 
cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció 
de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el  formigó armat, segons el que indica 
l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 
Distància lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins 
la peça i llargària de les barres a de seguir les prescripcions de la EHE, article 66.5. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat 
en la UNE 36-831. 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en 
el cas que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el 
diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 
comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 
1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 
1,25 granulat màxim 
Armadura transversal a la zona de solapament: Secció armadura transversal (At) >= Dmàx (Dmàx = 
Secció barra solapada de diàmetre major) 
PANTALLES: 
Les barres principals i les d'estrebat han de formar un conjunt sòlid (gàbia), que ha de 
mantenir la seva posició durant tot el procés de transport, introducció a la perforació i 
formigonament. 
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La gàbia ha de portar els ganxos, separadors i rigiditzadors que calguin per la seva 
manipulació i per mantenir la posició correcta durant l'abocat i piconatge del formigó. 
Les barres horitzontals han d'estar lligades a les verticals (no soldades). 
Les barres horitzontals han d'estar col·locades a la part interior de la gàbia, respecte a les 
barres verticals. 
Separació de la gàbia al fons de l'excavació:  >= 20 cm 
Separació de l'armadura als paraments:  >= 7 cm 
Separació entre rigiditzadors verticals:  <= 1,5 m 
Separació entre rigiditzadors horitzontals:  <= 2,5 m 
Quantitat de separadors:  1/2 m2 de pantalla 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària d'ancoratge:  <= 10% de l'especificada 
- Llargària de la solapa:  <= 10% de l'especificada 
- Posició de les armadures:  Nul·la 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un 
mandrí. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures 
ni filtracions al formigó. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les 
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
PANTALLES: 
Durant el transport i la introducció de la gàbia a la perforació s'ha de disposar una 
subjecció de seguretat en previsió del trencament dels ganxos d'elevació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
DF. 
- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com 
a increment del rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de 
l’element compost) 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
PANTALLES: 
*NTE-CCP/1982 Orden de 8 de marzo de 1983 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación: Cimentaciones. Contenciones. Pantallas 
 
 
E3GZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PANTALLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E3GZ1000,E3GZKGDB,E3GZA600,E3GZU040,E3GZU140. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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DEFINICIÓ:  
Elements auxiliars per a la formació de pantalles de fonaments. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Muntatge i desmuntatge de l'equip necessari per l'excavació de pantalles 
- Enderroc de coronament de pantalla per a extreure les parts de formigó de mala qualitat i 
deixar-la preparada per formigonar conjuntament amb la biga de coronació 
- Execució dels murets que han de servir de guia per l'execució de la pantalla 
MUNTATGE D'EQUIP D'EXCAVACIÓ: 
Després del muntatge l'equip ha de quedar instal·lat al lloc de treball en condicions 
d'utilitzar les eines que calguin per executar les pantalles, d'acord amb la DT 
Cal l'aprovació de la DF per utilitzar l'equip. 
ENDERROC DE CORONAMENT DE PANTALLA: 
El coronament de la pantalla ha de restar al nivell previst a la DT 
No han de restar parts de formigó de mala qualitat al coronament de la pantalla. 
La superfície del coronament ha de ser plana, horitzontal i amb textura rugosa. 
Les armadures han de restar a la posició prevista a la DT i netes. 
Alçària mínima a enderrocar:  30 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell del coronament de la pantalla:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  <= 2 cm/m 
MURETS GUIA: 
La secció de cada un dels dos murets ha de ser 25 cm d'amplària i de 50 o 70 cm d'alçària. 
La secció dels murets no pot quedar disminuïda en cap lloc per inclusió d'elements estranys. 
La separació dels murets ha de ser la indicada a la DT, i en el seu defecte l'amplària de la 
pantalla més 5 cm. 
El formigó no ha de presentar buits ni disgregacions a la seva massa. 
Resistència del formigó a 28 dies(UNE 83-304):  >= 0,9 x 25 N/mm2 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
MUNTATGE D'EQUIP D'EXCAVACIÓ: 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, 
s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip. 
No s'han de produir danys a la maquinària. 
S'han de prendre precaucions per tal de no produir danys a construccions, instal·lacions o 
d'altres elements existents a la zona de muntatge i desmuntatge. 
No s'ha de muntar ni desmuntar l'equip a les proximitats de conduccions elèctriques aèries. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MUNTATGE D'EQUIP D'EXCAVACIÓ: 
Unitat de quantitat utilitzada, acceptada abans i expressament per la DF 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
*NTE-CCP/1982 Orden de 8 de marzo de 1983 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación: Cimentaciones. Contenciones. Pantallas 
 
 
E4 - ESTRUCTURES 
E44 - ESTRUCTURES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E44A531A,E4415114,E440I005,E44Z5A24. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
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Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o 
formant peces compostes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Pilars 
- Elements d'ancoratge 
- Bigues 
- Biguetes 
- Llindes 
- Traves 
- Encavallades 
- Corretges 
- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors) 
S'han considerat els tipus de perfils següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les series IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer A/42b 
(S 275 JR) o A/52b (S 355 JR) 
- Perfils d'acer laminat en calent de les series L, LD, T, rodó, quadrat o rectangle d'acer 
A/42b (S 275 JR) o A/52b (S 355 JR) 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les series rodó, quadrat o rectangle d'acer 
A/42b (S 275 JR) o A/52b (S 355 JR) 
- Perfils conformats en fred, de les series L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer A/37b (S 235 JR), 
A/42b (S 275 JR) o A/52b (S 355 JR) 
S'han considerat els acabats superficials següents: 
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
- Acabat amb una capa de rovell natural, per acers tipus Corten 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locació amb soldadura 
- Col·locació amb cargols 
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig i marcat dels eixos 
- Col·locació i fixació provisional de la peça 
- Aplomat i nivellació definitius 
Execució de les unions, en el seu cas 
Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 
CONDICIONS GENERALS: 
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades 
per la DF 
Les llindes i les traves han de quedar horitzontals. 
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves 
dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT 
Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva 
posició a l'obra. 
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està 
galvanitzat. 
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que 
dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir. 
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el 
recobriment del zenc. 
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament. 
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a 
disposar cargols provisionals de muntatge. 
Les unions entre trams d'encavallada s'han de situar en els nusos de la estructura. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària de l'element: 
     - D'1 m, com a màxim: ± 2 mm 
     - D'1 a 3 m: ± 3 mm 
     - De 3 a 6 m: ± 4 mm 
     - De 6 a 10 m: ± 5 mm 
     - De 10 a 15 m: ± 6 mm 
- Fletxa (L=llum): <= L/1500, <= 10 mm 
- Aplomat: 
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     - Pilars: <= H/1000, <= 25 mm 
     - Bigues (D=cantell): <= D/250 
- Tolerància total (suma de les toleràncies dels elements que formen el conjunt estructural): 
<= 15 mm 
PILARS: 
L'orientació del pilar ha de coincidir amb les indicacions de la DT 
La unió entre els pilars s'ha de fer per mitjà de platines de connexió col·locades 
perpendicularment respecte a l'eix del pilar i ha de complir les toleràncies d'aplomat 
fixades. 
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó, no és necessari que es pinti. Si 
ha d'estar algun temps a la intempèrie, s'ha de protegir amb beurada de ciment. 
Si la unió del pilar d'arrencada i els fonaments o altre element estructural es fa per mitjà 
d'una placa amb espàrrecs roscats, aquests han de ser més llargs de 80 cm; una vegada aplomat, 
nivellat i centrat el pilar s'han d'immobilitzar les femelles amb punts de soldadura. 
L'espai entre la placa i els fonaments s'ha de reblir amb morter pòrtland de dosificació 1:2, 
de consistència fluida i granulometria <= 1/5 del gruix de junt. 
Si els nusos son rígids han d'incorporar els trossos de jàssera corresponents fins al punt de 
moments flectors nuls. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions de les plaques base dels pilars:  ± 2% 
- Planor de les plaques base del pilar:  ± 0,2% 
- Dimensions de rigiditzadors:  ± 0,2% 
- Llargària dels trossos de jàssera incorporats (LJ): 
     - D'1 m de jàssera, com a màxim:  ± 2 mm 
     - D'1 a 3 m de jàssera:  ± 3 mm 
ELEMENTS D'ANCORATGE: 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 0,2% 
- Dimensions plaques d'ancoratge:  ± 2% 
- Separació entre barres d'ancoratge:  ± 2% 
- Alineació entre barres d'ancoratge:  ± 2 mm 
- Alineació:  ± 2 mm/m 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
Els cargols que es poden utilitzar son els ordinaris, els calibrats i els d'alta resistència, 
que compleixin les especificacions de la norma NBE EA-95, part 2.5. 
El moment torsor de collat dels cargols ha de ser l'especificat a la DT, o en el seu defecte 
l'indicat a la NBE EA-95, article 3.6.2. 
La disposició dels forats a les peces, i el diàmetre dels mateixos, han de ser els indicats a 
la DT El diàmetre dels forats ha de ser entre 1 i 2 mm mes gran que el diàmetre nominal dels 
cargols. 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
Hi ha d'haver una volandera sota la femella i la cabota del cargol. 
Un cop roscada la femella, la llargària de l'espiga no roscada ha de ser major o igual al 
gruix de la unió més 1 mm, sense arribar a la superfície exterior de la volandera i quedant 
dins de la unió 1 filet, com a mínim. 
La part roscada de l'espiga del cargol ha de sobresortir de la femella un filet com a mínim. 
Les femelles de tipus ordinari o calibrat, de cargols sotmesos a traccions en la direcció del 
seu eix, s'han de bloquejar. 
Toleràncies d'execució: 
Les toleràncies en la forma i dimensions dels cargols, de les femelles i de les volanderes han 
de ser les que s'estableixen en la norma NBE EA-95. 
- Diàmetre dels cargols calibrats: - 0,00 mm, + 0,15 mm 
- Diàmetre dels cargols ordinaris i d'alta resistència:  ± 1,0 mm 
- Separació i alineació de forats: 
     - Diàmetre del forat 11 mm:  ± 1,0 mm 
     - Diàmetre del forat 13 o 15 o 17 mm:  ± 1,5 mm 
     - Diàmetre del forat 19 o 21 o 23 mm:  ± 2,0 mm 
     - Diàmetre del forat 25 o 28 mm:  ± 3,0 mm 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una llargària superior a 
150 mm, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus. 
La unió entre les platines i els pilars ha d'estar feta per mitjà de soldadures continues de 
penetració complerta. 
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Les unions entre dues jàsseres han d'estar fetes per soldadura completa i han d'estar situades 
entre 1/4 i 1/8 de la llum amb una inclinació de 60°. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions dels cordons de soldadura: 
     - De 15 mm, com a màxim:  ± 0,5 mm 
     - De 16 a 50 mm:  ± 1,0 mm 
     - De 51 a 150 mm:  ± 2,0 mm 
     - De més de 150 mm:  ± 3,0 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser 
aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra. 
La DF ha d'haver aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de l'obra. Qualsevol 
modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els 
plànols de taller. 
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es 
preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser 
substituïda. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. 
No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels 
elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. 
Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de 
l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix 
desprendre'ls a cops. 
Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, 
s'indicarà en els Plànols i Plec de Condicions Tècniques Particulars la forma en què s'ha fet 
i els medis de comprovació i mesura. 
Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció de 
pintura antioxidant, segons les especificacions de la DF, que ha de complir les condicions 
fixades a la seva partida d'obra. 
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en 
contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, si està prescrita, després de la 
inspecció i l'acceptació de la DF i abans del muntatge. 
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que 
travessin dues o més peces. 
Després de perforar les peces s'han de separar per a eliminar les rebaves. 
La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que sigui 
previsible la rectificació per coincidència, els quals s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor 
que el definitiu. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de 
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 
El cargols d'una unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, començant 
pels situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona pasada. 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades son: 
- Elèctric manual, per arc descobert, amb elèctrode fusible descobert 
- Elèctric semiautomàtic o automàtic, per arc en atmosfera gasosa, amb filferro elèctrode 
fusible nu 
- Elèctric automàtic, per arc submergit, amb filferro elèctrode fusible 
- Elèctric per resistència 
Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. Per 
temperatures < 0°C es necessita l'autorització de la DF 
Abans de soldar s'han de netejar les superfícies per unir de greix, òxids i pintura, i s'ha de 
tenir cura que quedin ben seques. 
Les dimensions dels bisells de preparació dels cantells i la gola de les soldadures, així com 
la llargària de les mateixes, han de ser els indicats a la DT, d'acord amb la norma NBE EA-95. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per 
mitjà d'una picola i d'un raspall. 
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Totes les soldadures han d'estar fetes d'acord amb la NBE EA-95, per operaris qualificats per 
a fer el tipus de soldadura segons la UNE_EN 287-1. 
Les condicions d'execució, disposició i ordre a realitzar les soldadures han de ser les 
establertes als articles corresponents de la NBE EA-95. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D’ANCORATGE, 
ELEMENTS AUXILIARS: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
DF. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NBE-EA-1995 Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la Norma Básica 
de la Edificación NBE-EA-95 Estructuras de Acero en la Edificación. 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
 
 
E44A - ENCAVALLADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E44A531A. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o 
formant peces compostes. 
S'han considerat els elements següents: 
          - Pilars 

- Elements d'ancoratge 
          - Bigues 

- Biguetes 
          - Llindes 

- Traves 
- Encavallades 
- Corretges 
- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors) 

S'han considerat els tipus de perfils següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les series IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer 
A/42b o A/52b 
- Perfils d'acer laminat en calent de les series L, LD, T, rodó, quadrat o rectangle d'acer 
A/42b o A/52b 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les series rodó, quadrat o rectangle d'acer 
A/42b o A/52b 
- Perfils conformats en fred, de les series L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer A/37b, A/42b o 
A/52b. 

S'han considerat els acabats superficials següents: 
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 

S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
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- Col.locació amb soldadura 
- Col.locació amb cargols 
- Col.locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig i marcat dels eixos 
- Col.locació i fixació provisional de la peça 
- Aplomat i nivellació definitius 
- Execució de les unions, en el seu cas 
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La peça ha d'estar col.locada a la posició indicada a la D.T., amb les modificacions aprovades 
per la D.F. 
Les llindes i les traves han de quedar horitzontals. 
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada. 
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves 
dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la D.T. 
Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva 
posició a l'obra. 
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està 
galvanitzat. 
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que 
dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir. 
Si el perfil està galvanitzat, la col.locació de l'element no ha de produir desperfectes en el 
recobriment del zenc. 
L'element no s'ha d'adreçar un cop col.locat definitivament. 
No es permet reomplir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a 
disposar cargols provisionals de muntatge. 
Les unions entre trams d'encavallada s'han de situar en els nusos de la estructura. 
Toleràncies d'execució: 

- Llargària de l'element: 
          - D'1 m, com a màxim ..........................................± 2 mm 
          - D'1 a 3 m ...................................................± 3 mm 
          - De 3 a 6 m ..................................................± 4 mm 
          - De 6 a 10 m .................................................± 5 mm 
          - De 10 a 15 m ................................................± 6 mm 
     - Fletxa (L=llum) ...............................................<= L/1500 
     .................................................................<= 10 mm 

- Aplomat: 
          - Pilars ...................................................<= H/1000 
          ............................................................<= 25 mm 
          - Bigues (D=cantell) ........................................<= D/250 

- Tolerància total (suma de les toleràncies dels elements que 
       formen el conjunt estructural) .................................<= 15 mm 
 
PILARS: 
L'orientació del pilar ha de coincidir amb les indicacions de la D.T. 
La unió entre els pilars s'ha de fer per mitjà de platines de connexió col.locades 
perpendicularment respecte a l'eix del pilar i ha de complir les toleràncies d'aplomat 
fixades. 
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó, no és necessari que es pinti. Si 
ha d'estar algun temps a la intempèrie, s'ha de protegir amb beurada de ciment. 
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Si la unió del pilar d'arrencada i els fonaments o altre element estructural es fa per mitjà 
d'una placa amb espàrrecs roscats, aquests han de ser més llargs de 80 cm; una vegada aplomat, 
nivellat i centrat el pilar s'han d'immobilitzar les femelles amb punts de soldadura. 
L'espai entre la placa i els fonaments s'ha de reblir amb morter pòrtland de dosificació 1:2, 
de consistència fluida i granulometria <= 1/5 del gruix de junt. 
Si els nusos son rígids han d'incorporar els trossos de jàssera corresponents fins al punt de 
moments flectors nuls. 
Toleràncies d'execució: 
     - Dimensions de les plaques base dels pilars .........................± 2% 
     - Planor de les plaques base del pilar .............................± 0,2% 
     - Dimensions de rigiditzadors ......................................± 0,2% 

- Llargària dels trossos de jàssera incorporats (LJ): 
          - D'1 m de jàssera, com a màxim ...............................± 2 mm 
          - D'1 a 3 m de jàssera ........................................± 3 mm 
 
ELEMENTS D'ANCORATGE: 
Toleràncies d'execució: 
     - Planor ...........................................................± 0,2% 
     - Dimensions plaques d'ancoratge .....................................± 2% 
     - Separació entre barres d'ancoratge .................................± 2% 
     - Alineació entre barres d'ancoratge ...............................± 2 mm 
     - Alineació ......................................................± 2 mm/m 
 
COL.LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
Els cargols que es poden utilitzar son els ordinaris, els calibrats i els d'alta resistència, 
que compleixin les especificacions de la norma NBE EA-95, part 2.5. 
El moment torsor de collat dels cargols ha de ser l'especificat a la D.T., o en el seu defecte 
l'indicat a la NBE EA-95, article 3.6.2. 
La disposició dels forats a les peces, i el diàmetre dels mateixos, han de ser els indicats a 
la D.T. El diàmetre dels forats ha de ser entre 1 i 2 mm mes gran que el diàmetre nominal dels 
cargols. 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
Hi ha d'haver una volandera sota la femella i la cabota del cargol. 
Una cop roscada la femella, la llargària de l'espiga no roscada ha de ser major o igual al 
gruix de la unió més 1 mm, sense arribar a la superfície exterior de la volandera i quedant 
dins de la unió 1 filet, com a mínim. 
La part roscada de l'espiga del cargol ha de sobresortir de la femella un filet com a mínim. 
Les femelles de tipus ordinari o calibrat, de cargols sotmesos a traccions en la direcció del 
seu eix, s'han de bloquejar. 
Toleràncies d'execució: 

- Les toleràncies en la forma i dimensions dels cargols, de les femelles i de les volanderes 
han de ser les que s'estableixen en la norma NBE EA-95. 

     - Diàmetre dels cargols calibrats ...............................- 0,00 mm 
     ................................................................+ 0,15 mm 
     - Diàmetre dels cargols ordinaris i d'alta resistència ...........± 1,0 mm 

- Separació i alineació de forats: 
          - Diàmetre del forat 11 mm ..................................± 1,0 mm 
          - Diàmetre del forat 13 o 15 o 17 mm ........................± 1,5 mm 
          - Diàmetre del forat 19 o 21 o 23 mm ........................± 2,0 mm 
          - Diàmetre del forat 25 o 28 mm .............................± 3,0 mm 
 
COL.LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una llargària superior a 
150 mm, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus. 
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La unió entre les platines i els pilars ha d'estar feta per mitjà de soldadures continues de 
penetració complerta. 
Les unions entre dues jàsseres han d'estar fetes per soldadura completa i han d'estar situades 
entre 1/4 i 1/8 de la llum amb una inclinació de 60°. 
Toleràncies d'execució: 

- Dimensions dels cordons de soldadura: 
          - De 15 mm, com a màxim .....................................± 0,5 mm 
          - De 16 a 50 mm .............................................± 1,0 mm 
          - De 51 a 150 mm ............................................± 2,0 mm 
          - De més de 150 mm ..........................................± 3,0 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El constructor ha d'elaborar els planols de taller i un programa de muntatge que han de ser 
aprovats per la D.F. abans d'iniciar els treballs en obra. 
La D.F. ha d'haver aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de l'obra. 
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la D.F. i reflexar-se posteriorment 
en els plànols de taller. 
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es 
preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser 
substituïda. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. 
No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels 
elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. 
Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de 
l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix 
desprendre'ls a cops. 
Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, 
s'indicarà en els Plànols i Plec de Condicions Tècniques Particulars la forma en què s'ha fet 
i els medis de comprovació i mesura. 
Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció de 
pintura antioxidant, segons les especificacions de la D.F., que ha de complir les condicions 
fixades a la seva partida d'obra. 
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en 
contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, si està prescrita, després de la 
inspecció i l'acceptació de la D.F. i abans del muntatge. 
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. 
 
COL.LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que 
travessin dues o més peces. 
Després de perforar les peces s'han de separar per a eliminar les rebaves. 
La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que sigui 
previsible la rectificació per coincidència, els quals s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor 
que el definitiu. 
S'han de col.locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de 
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 
El cargols d'una unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, començant 
pels situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona pasada. 
 
COL.LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades son: 
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- Elèctric manual, per arc descobert, amb elèctrode fusible descobert 
- Elèctric semiautomàtic o automàtic, per arc en atmosfera gasosa, amb filferro elèctrode 
fusible nu 
- Elèctric automàtic, per arc submergit, amb filferro elèctrode fusible 
- Elèctric per resistència 

Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. Per 
temperatures < 0°C es necessita l'autorització de la D.F. 
Abans de soldar s'han de netejar les superfícies per unir de greix, òxids i pintura, i s'ha de 
tenir cura que quedin ben seques. 
Les dimensions dels bisells de preparació dels cantells i la gola de les soldadures, així com 
la llargària de les mateixes, han de ser els indicats a la D.T., d'acord amb la norma NBE EA-
95. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per 
mitjà d'una picola i d'un raspall. 
Totes les soldadures han d'estar fetes d'acord amb la NBE EA-95, per operaris qualificats per 
a fer el tipus de soldadura segons la UNE_EN 287-1. 
Les condicions d'execució, disposició i ordre a realitzar les soldadures han de ser les 
establertes als articles corresponents de la NBE EA-95. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
D.F. 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NBE EA-95 "Estructuras de acero en edificación" 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), 
O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 
(BOE n° 242 del 9.10). 
 
E45 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
E453 - FORMIGONAT DE BIGUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E453U001. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formigonament d'elements estructurals, amb formigó de central o elaborat a l'obra  en planta 
dosificadora i abocat des de camió, amb bomba o amb cubilot. 
S'han considerat formigons amb les característiques següents: 
     - Resistència: En massa H-20, armats o pretesats H-25 
     - Consistència: Plàstica, tova i fluida 
     - Grandària màxima del granulat: 12, 20 i 40 mm 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
     - Formigonamet de fonaments 
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          - Rases i pous 
          - Murs de contenció 
          - Recalçats 
          - Traves i pilarets 
          - Lloses de fonaments 
          - Riostres i basaments 
          - Enceps 
     - Formigonament d'estructures 
          - Pilars 
          - Bigues 
          - Murs 
          - Llindes 
          - Cèrcols 
          - Estreps 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Preparació de la zona de treball 
     - Abocada del formigó 
     - Compactació del formigó mitjançant vibratge 
     - Curat del formigó 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El formigó col.locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la D.T. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació 
de la D.F. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la 
massa de formigó sense que es toquin entre elles. 
Resistència característica estimada 
als 28 dies (Fest) ................................................. >= 0,9x(Fck) 

- Formigó en massa .......................................... >= 0,9x20 N/mm2 
- Formigó armat o pretensat ................................. >= 0,9x25 N/mm2 

Gruix màxim de la tongada: 
┌──────────────────────┐ 
│Consistència │ Gruix  │ 
│             │ (cm)   │ 
│─────────────│────────│ 
│    Seca     │<= 15   │ 
│  Plàstica   │<= 25   │ 
│    Tova     │<= 30   │ 
└──────────────────────┘ 

Assentament en el con d'Abrams: 
┌───────────────────────────┐ 
│Consistència │Assentament  │ 
│             │  (cm)       │ 
│─────────────│─────────────│ 
│  Plàstica   │  3 - 5      │ 
│    Tova     │  6 - 9      │ 
│   Fluida    │ 10 - 15     │ 
└───────────────────────────┘ 

Toleràncies d'execució: 
     - Consistència: 
          - Plàstica ....................................................± 1 cm 
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          - Tova ........................................................± 1 cm 
          - Fluida ......................................................± 2 cm 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat 
en la UNE 36-831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, 
buits d'ascensor, passos d'instal.lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la D.F. 

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

 
MURS DE CONTENCIÓ: 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig parcial dels eixos ...................................± 20 mm 
     - Replanteig total dels eixos .....................................± 50 mm 
     - Distància entre junts ..........................................± 200 mm 
     - Amplària dels junts ..............................................± 5 mm 
     - Desviació de la vertical (H alçaria del mur): 
          - H <= 6 m: 
               - Extradòs ..............................................± 30 mm 
               - Intradòs ..............................................± 20 mm 
          - H > 6 m: 
               - Extradòs ..............................................± 40 mm 
               - Intradòs ..............................................± 24 mm 
     - Gruix (e): 
          - e <= 50 cm .................................................+ 16 mm 
          .............................................................- 10 mm 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
PROJECTE EXECUTIU DE CONSTRUCCIÓ DE 
50 HABITATGES AL c/JOAN UBACH 46-50 
SANTA COLOMA. BARCELONA 
 
 

144 
  

          - e > 50 cm ..................................................+ 20 mm 
          .............................................................- 16 mm 
          - Murs formigonats contra el terreny .........................+ 40 mm 
     - Desviació relativa de les superfícies 
     planes intradòs o extradòs .....................................± 6 mm/3 m 
     - Desviació de nivell de l'aresta superior 
     de l'intradòs, en murs vistos .....................................± 12 mm 
     - Acabat de la cara superior de 
     l'alçat en murs vistos ........................................± 12 mm/3 m 
 
RECALÇATS: 
El recalçament i els fonaments existents s'han d'ataconar amb morter sense retracció, per a 
garantir la transmissió correcta de les càrregues. 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig parcial dels eixos ...................................± 20 mm 
     - Replanteig total dels eixos .....................................± 50 mm 
     - Horitzontalitat ................................................± 5 mm/m 
     .................................................................<= 15 mm 
     - Dimensions .....................................................± 100 mm 
     - Replanteig de les cotes .........................................± 50 mm 
     - Desplom de cares laterals ..........................................± 1% 
 
TRAVES: 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig parcial dels eixos ...................................± 20 mm 
     - Replanteig total dels eixos .....................................± 50 mm 
     - Nivells: 
          - Cara superior del formigó de neteja ........................+ 20 mm 
          .............................................................- 50 mm 
          - Cara superior del fonament .................................+ 20 mm 
          .............................................................- 50 mm 
          - Gruix del formigó de neteja ................................- 30 mm 
     - Dimensions en planta ............................................- 20 mm 
          - Fonaments encofrats ........................................+ 40 mm 
          - Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 
               - D <= 1 m ..............................................+ 80 mm 
               - 1 m < D <= 2,5 m .....................................+ 120 mm 
               - D > 2,5 m ............................................+ 200 mm 
     - Secció transversal (D:dimensió considerada): 
          - En tots els casos ..................................+ 5%(<= 120 mm) 
          ......................................................- 5%(<= 20 mm) 
          - D <= 30 cm .................................................+ 10 mm 
          ..............................................................- 8 mm 
          - 30 cm < D <= 100 cm ........................................+ 12 mm 
          .............................................................- 10 mm 
          - 100 cm < D .................................................+ 24 mm 
          .............................................................- 20 mm 
     - Planor (EHE art.5.2.e): 
          - Formigó de neteja ......................................± 16 mm/2 m 
          - Cara superior del fonament .............................± 16 mm/2 m 
          - Cares laterals (fonaments encofrats) ...................± 16 mm/2 m 
 
LLOSES: 
Toleràncies d'execució: 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
PROJECTE EXECUTIU DE CONSTRUCCIÓ DE 
50 HABITATGES AL c/JOAN UBACH 46-50 
SANTA COLOMA. BARCELONA 
 
 

145 
  

     - Replanteig parcial dels eixos ...................................± 20 mm 
     - Replanteig total dels eixos .....................................± 50 mm 
     - Horitzontalitat ................................................± 5 mm/m 
     .................................................................<= 15 mm 
     - Nivells .........................................................± 20 mm 
     - Dimensions en planta de l'element ...............................± 30 mm 
 
ENCEPS: 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig parcial dels eixos ...................................± 20 mm 
     - Replanteig total dels eixos .....................................± 50 mm 
     - Horitzontalitat ................................................± 5 mm/m 
     .................................................................<= 15 mm 
     - Aplomat .........................................................± 10 mm 
     - Desviació en planta, del centre de gravetat .........< 2% de la dimensió 
     ...............................................en la direcció considerada 
     - .................................................................± 50 mm 
     - Nivells: 
          - Cara superior del formigó de neteja ........................+ 20 mm 
          .............................................................- 50 mm 
          - Cara superior del fonament .................................+ 20 mm 
          .............................................................- 50 mm 
          - Gruix del formigó de neteja ................................- 30 mm 
     - Dimensions en planta ............................................- 20 mm 
          - Fonaments encofrats ........................................+ 40 mm 
          - Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 
               - D <= 1 m ..............................................+ 80 mm 
               - 1 m < D <= 2,5 m .....................................+ 120 mm 
               - D > 2,5 m ............................................+ 200 mm 
     - Secció transversal (D:dimensió considerada): 
          - En tots els casos ..................................+ 5%(<= 120 mm) 
          ......................................................- 5%(<= 20 mm) 
          - D <= 30 cm .................................................+ 10 mm 
          ..............................................................- 8 mm 
          - 30 cm < D <= 100 cm ........................................+ 12 mm 
          .............................................................- 10 mm 
          - 100 cm < D .................................................+ 24 mm 
          .............................................................- 20 mm 
     - Planor (EHE art.5.2.e): 
          - Formigó de neteja ......................................± 16 mm/2 m 
          - Cara superior del fonament .............................± 16 mm/2 m 
          - Cares laterals (fonaments encofrats) ...................± 16 mm/2 m 
 
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES: 
- Verticalitat (H alçaria del punt considerat): 
     - H <= 6 m ........................................................± 24 mm 
     - 6 m < H <= 30 m ....................................................± 4H 
     ..................................................................± 50 mm 
     - H >= 30 m ........................................................± 5H/3 
     .................................................................± 150 mm 
- Verticalitat junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat): 
     - H <= 6 m ........................................................± 12 mm 
     - 6 m < H <= 30 m ....................................................± 2H 
     ..................................................................± 24 mm 
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     - H >= 30 m ........................................................± 4H/5 
     ..................................................................± 80 mm 
- Desviacions laterals: 
     - Peces ...........................................................± 24 mm 
     - Junts ...........................................................± 16 mm 
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals) .............± 20 mm 
- Secció transversal (D: dimensió considerada): 
     - D <= 30 cm ......................................................+ 10 mm 
     ...................................................................- 8 mm 
     - 30 cm < D <= 100 cm .............................................+ 12 mm 
     ..................................................................- 10 mm 
     - 100 cm < D ......................................................+ 24 mm 
     ..................................................................- 20 mm 
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric: 
     - Arestes exteriors pilars vistos 
     i junts en formigó vist ........................................± 6 mm/3 m 
     - Resta d'elements ................................................± 10 mm 
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 10 de la norma EHE. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 
la part afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura de >= 
5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de 
la D.F. En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a 
poder verificar la resistència realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua 
del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la D.F., un cop s'hagi revisat la posició de les 
armadures (si s'escau) i demés elements ja col.locats. 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la D.F. ha d'aprovar la instal.lació de bombeig 
prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a 
menys que la D.F. ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 
ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin 
disgregacions. 
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 
assenti el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la D.F. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la D.F. abans del formigonament del junt. 
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En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, 
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes 
corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades 
i als paraments. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir 
humides les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 

- 7 dies en temps humit i condicions normals 
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb 
aigües o filtracions agressives 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 
fissuració de l'element. 
 
MURS DE CONTENCIÓ: 
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans 
d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat. 
 
RECALÇATS: 
El recalçat s'ha de fer per mitjà de dames que s'han d'ajustar a les dimensions i a les 
separacions entre elles especificades en la D.T. 
 
LLOSES: 
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 
 
ENCEPS: 
El formigonament s'ha de fer sense interrupcions. 
 
ESTREPS: 
Abans d'acabar-se l'adormiment s'han de retirar 2 cm de la capa superior deixant el granulat 
gros parcialment vist, però no després. 
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans 
d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. i amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la D.F. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), 
O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 
(BOE n° 242 del 9.10). 
 
ENCEPS: 
* NTE-CPE/78 "Norma Tecnológica de la Edificación: Pilotes. Encepados." 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
PROJECTE EXECUTIU DE CONSTRUCCIÓ DE 
50 HABITATGES AL c/JOAN UBACH 46-50 
SANTA COLOMA. BARCELONA 
 
 

148 
  

 
E4B - ARMADURES 
E4B3 - ARMADURES PER A BIGUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4B3U001. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Muntatge i col.locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 
conjunt de barres i/o malles d'acer, a l'excavació o a l'encofrat. 
S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents: 
          - Rases i pous 
          - Murs de contenció 
          - Recalçats 
          - Traves i pilarets 
          - Lloses de fonaments 
          - Riostres i basaments 
          - Pilons 
          - Enceps 
          - Pantalles 
          - Pilars 
          - Murs estructurals 
          - Bigues 
          - Llindes 
          - Cèrcols 
          - Sostres 
          - Lloses i bancades 
          - Membranes 
          - Estreps 
          - Armadures de reforç 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
          - Preparació de la zona de treball 
          - Tallat i doblegat de l'armadura 
          - Neteja de les armadures 
          - Neteja del fons de l'encofrat 
          - Col.locació dels separadors 
          - Muntatge i col.locació de l'armadura 
          - Subjecció dels elements que formen l'armadura 
          - Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la D.T. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies perjudicials. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció 
nominal. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la D.F. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
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Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de 
les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre  elles no sigui superior a 0,1 
mm. 
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb 
els procediments establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb 
instal.lació industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en  els casos previstos en la 
D.T. i autoritzats per la D.F. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 
Els estreps han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple i no per 
soldadura. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan la D.T. exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col.locar una malla de 
repartiment en mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, 
excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La D.F. ha d'aprovar la col.locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció 
de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el  formigó armat, segons el que indica 
l'article 8.2.1 de la mateixa norma 
Distància lliure armadura - parament ................................>= D màxim 
 .......................................................>= 0,80 granulat màxim 
Recobriment en peces formigonades contra el terreny ...................>= 70 mm 
Distància lliure barra doblegada - parament .............................>= 2 D 
Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència bona: 
          - Lb=MxDxD ...........................................>= Fyk x D / 20 
          ............................................................>= 15 cm 
Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència deficient: 
          - Lb=1,4xMxDxD .......................................>= Fyk x D / 14 
     (Fyk en N/mm2; Lb, D en cm) 
Valors de M: 

┌──────────────────────────────┐ 
│ Formigó │ B 400 S │ B 500 S  │ 
│─────────│─────────│──────────│ 
│  H-25   │   12    │   15     │ 
│  H-30   │   10    │   13     │ 
│  H-35   │    9    │   12     │ 
│  H-40   │    8    │   11     │ 
│  H-45   │    7    │   10     │ 
│  H-50   │    7    │   10     │ 
└──────────────────────────────┘ 

Llargària neta d'ancoratge; Lb neta x B x (As/As real): 
     ..................................................................>= 10 D 
     ..................................................................>= 15cm 
     - Barres traccionades ...........................................>= 1/3xLb 
     - Barres comprimides ............................................>= 2/3xLb 
(As: secció d'acer a tracció; As real: secció d'acer) 
Valors de B: 

┌───────────────────────────────────────────────────┐ 
│     Tipus d'ancoratge     │ Tracció │ Compressió  │ 
│───────────────────────────│─────────│─────────────│ 
│     Prolongació recta     │    1    │      1      │ 
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│  Patilla, ganxo, ganxo U  │  0,7(*) │      1      │ 
│ Barra transversal soldada │   0,7   │     0,7     │ 
└───────────────────────────────────────────────────┘ 

 
(*)Només amb recobriment de formigó perpendicular al pla de doblegat > 3 D, en cas contrari 
B=1. 
Llargaria de solapament ........................................Ls >= axLb neta 
Valors d'a: 

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Distància     │ Percentatge de barres    │ Per a barres   │ 
│entre els dos │ cavalcades que treballen │ que treballen  │ 
│empalmaments  │ a tracció en relació a   │ a compressió:  │ 
│més pròxims:  │ la secció total d'acer:  │                │ 
│──────────────│──────────────────────────│────────────────│ 
│              │  20   25   33   50  >50  │                │ 
│──────────────│──────────────────────────│────────────────│ 
│   <= 10 D    │ 1,2  1,4  1,6  1,8  2,0  │      1,0       │ 
│    > 10 D    │ 1,0  1,1  1,2  1,3  1,4  │      1,0       │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Toleràncies d'execució: 
     - Llargària d'ancoratge i solapa ...........-0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm) 
     .......................................................+ 0,10 L (<=50 mm) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat 
en la UNE 36-831. 
 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col.locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en 
el cas que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el 
diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 
comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832. 
Distància lliure entre barres d'armadures principals ................>= D màxim 
 .......................................................>= 1,25 granulat màxim 
 .....................................................................>= 20 mm 
Distàcia entre centres de barres empalmades, 
segons direcció de l'armadura ..............>= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 
Distància entre barres empalmades per solapa ............................<= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa ...............<= 4 D 
 ...................................................................>= D màxim 
 .....................................................................>= 20 mm 
 .......................................................>= 1,25 granulat màxim 
Secció de l'armadura transversal (At): ..............................At >= Dmàx 
     (Dmàx = Secció de la barra solapada de diàmetre més gran) 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
     - Ha de complir, com a mínim ......................................>= 15 D 
     .................................................................>= 20 cm 
Llargària de la solapa en malles superposades: 
     - Separació entre elements solapats 
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     (longitudinal i transversal) > 10 D ................................1,7 Lb 
     - Separació entre elements solapats 
     (longitudinal i transversal) <= 10 D ...............................2,4 Lb 
     - Ha de complir com a mínim .......................................>= 15 D 
     .................................................................>= 20 cm 
 
PILONS: 
Les barres verticals i les d'estrebat han de formar un conjunt sòlid (gàbia), que ha de 
mantenir la seva posició durant tot el procés de transport, introducció a la perforació i al 
formigonar. 
La gàbia ha de portar els ganxos, separadors i rigiditzadors que calguin per la seva 
manipulació i per mantenir la posició correcta durant l'abocat i piconatge del formigó. 
Les barres transversals poden ser en forma d'hèlix o amb estreps independents. 
Els estreps independents s'han de tancar per solapa de 8 cm lligada amb filferro. Les 
posicions dels solapaments han de ser alternades d'un estrep al següent. 
Un cop enderrocat el cap de piló l'armadura ha de sobresortir, com a mínim, 50 cm o un 
diàmetre del piló. 
Diàmetre barres longitudinals .........................................>= 12 mm 
Diàmetre barres transversals ...........................................>= 6 mm 
Llargària de les barres longitudinals ............................> 9 Dp + 1 Dp 
 .............................................................> 600 cm + 50 cm 
(Dp = diàmetre del piló) 
Separació de l'armadura als paraments ..................................>= 4 cm 
Separació de barres horitzontals o pas d'hèlix ........................<= 20 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Distància entre estreps ........................<= 10% de l'especificada 
     - Llargària d'armadures ..........................<= 10% de l'especificada 
     - Llargària d'ancoratge ...........................± 10% de l'especificada 
 
PANTALLES: 
Les barres principals i les d'estrebat han de formar un conjunt sòlid (gàbia), que ha de 
mantenir la seva posició durant tot el procés de transport, introducció a la perforació i 
formigonament. 
La gàbia ha de portar els ganxos, separadors i rigiditzadors que calguin per la seva 
manipulació i per mantenir la posició correcta durant l'abocat i piconatge del formigó. 
Les barres horitzontals han d'estar lligades a les verticals (no soldades). 
Les barres horitzontals han d'estar col.locades a la part interior de la gàbia, respecte a les 
barres verticals. 
Separació de la gàbia al fons de l'excavació ..........................>= 20 cm 
Separació de l'armadura als paraments ..................................>= 7 cm 
Separació entre rigiditzadors verticals ...............................<= 1,5 m 
Separació entre rigiditzadors horitzontals ............................<= 2,5 m 
Quantitat de separadors .....................................1/2 m2 de pantalla 
Toleràncies d'execució: 
     - Llargària d'ancoratge ..........................<= 10% de l'especificada 
     - Llargària de la solapa .........................<= 10% de l'especificada 
     - Posició de les armadures .........................................Nul.la 
 
SOSTRES RETICULARS: 
Les armadures han de complir l'especificat a l'article 56 de la EHE 
Diàmetre de l'armadura principal (d: cantell) .........................<= 0,1 d 
Distància entre les barres i les peces resistents d'entrebigat ........>= 0,5 D 
                                                               ........>= 1 cm 
Distància entre els estreps i el suport (d: cantell) ..................<= 0,5 d 
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Distància entre estreps en l'àbac (d: cantell) .......................<= 0,75 d 
Distància entre estreps en el nervi perimetral (d: cantell) ...........<= 0,5 d 
 
LLOSES: 
Les armadures han de complir l'especificat a l'article 56 de la EHE 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un 
mandrí. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col.locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures 
ni filtracions al formigó. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les 
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
 
PANTALLES: 
Durant el transport i la introducció de la gàbia a la perforació s'ha de disposar una 
subjecció de seguretat en previsió del trencament dels ganxos d'elevació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
D.F. 

Aquests criteris inclouen les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, 
lligams i empalmaments. 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i 
empalmaments. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), 
O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 
(BOE n° 242 del 9.10). 
 
PILONS: 
* NTE-CPI/1977 "Norma Tecnológica de la Edificación. Pilotes in situ." 
 
PANTALLES: 
* NTE-CCP/82 "Norma Tecnológica de la Edificación. Cimentaciones. Contenciones. Pantallas." 
 
E4D - MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL.LOCACIO D'ALLEUGERIMENTS 
E4D3 - ENCOFRATS PER A BIGUES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4D3U001. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl.lics o de fusta que formen l'encofrat, per a deixar 
el formigó vist o per a revestir. 
S'han considerat els encofrats per als elements següents: 
          - Rases i pous 
          - Murs de contenció 
          - Recalçats 
          - Traves i pilarets 
          - Enceps 
          - Riostres i basaments 

- Lloses de fonaments o estructures 
          - Pilars 
          - Bigues 
          - Llindes 
          - Cèrcols 

- Sostres nervats unidireccionals 
- Sostres nervats reticulars 

          - Membranes 
          - Estreps 

- Zones localitzades d'estructures (caixetins d'ancoratge i canals d'ubicació de junts) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col.locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col.locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop la peça 
estructural estigui en disposició de suportar els esforços 

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni 
deformacions perjudicials, les accions estátiques i dinàmiques que  comporta el seu 
formigonament i compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi 
hagi regalims. La D.F. ha d'autoritzar, en cada cas, la col.locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució 
de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir 
per a treballar solidàriament. 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilizar 
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en 
dissolució. 
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts. 
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Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la D.F. l'aprovació per escrit 
de l'encofrat. 
El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la 
lliure retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la D.F. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest intèrval no s'han produït temperatures baixes o d'altres 
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers 
verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels 
set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. 
La D.F. podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els 
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs 
d'informació que determinin la resistència real del formigó i poder fixar el moment de 
desencofrat. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, 
sense l'autorització de la D.F. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 
ras del parament. 
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les 
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el 
formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
     - Moviments locals de l'encofrat ..................................<= 5 mm 
     - Moviments del conjunt (L=llum) ................................<= L/1000 

- Planor: 
          - Formigó vist ..............................................± 5 mm/m 
          ...............................................± 0,5% de la dimensió 
          - Per a revestir ...........................................± 15 mm/m 
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│             │Replanteig eixos │           │        │                 │ 
│             │                 │Dimensions │Aplomat │Horitzontalitat  │ 
│             │Parcial │ Total  │           │        │                 │ 
│─────────────│────────│────────│───────────│────────│─────────────────│ 
│Rases i pous │± 20 mm │± 50 mm │ - 30 mm   │± 10 mm │     -           │ 
│             │        │        │ + 60 mm   │        │                 │ 
│Murs         │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm   │± 20 mm │  ± 50 mm        │ 
│Recalçats    │± 20 mm │± 50 mm │    -      │± 20 mm │     -           │ 
│Riostres     │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm   │± 10 mm │     -           │ 
│Basaments    │± 20 mm │± 50 mm │ ± 10 mm   │± 10 mm │     -           │ 
│Enceps       │± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm   │± 10 mm │     -           │ 
│Pilars       │± 20 mm │± 40 mm │ ± 10 mm   │± 10 mm │     -           │ 
│Bigues       │± 10 mm │± 30 mm │ ± 0,5 %   │± 2 mm  │     -           │ 
│Llindes      │   -    │   -    │ ± 10 mm   │± 5 mm  │     -           │ 
│Cèrcols      │   -    │   -    │ ± 10 mm   │± 5 mm  │     -           │ 
│Sostres      │± 5mm/m │± 50 mm │    -      │   -    │     -           │ 
│Lloses       │   -    │± 50 mm │ - 40 mm   │± 2 %   │  ± 30 mm/m      │ 
│             │        │        │ + 60 mm   │        │                 │ 
│Membranes    │   -    │± 30    │    -      │   -    │     -           │ 
│Estreps      │   -    │± 50 mm │ ± 10 mm   │± 10 mm │     -           │ 
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└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 
MOTLLES RECUPERABLES: 
Els motlles s'han de col.locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la 
secció dels nervis de l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i 
rectificar. 
 
FORMIGÓ PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que 
els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i 
han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió 
de l'esforç de pretesat al formigó. 
 
FORMIGÓ VIST: 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser 
llises, sense rebaves ni irregularitats. 
S'han de col.locar angulars metàl.lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
La D.F. podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de 
comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del 
conjunt. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col.locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver 
patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la 
seva forma correcta. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de 
fer una revisió total de l'encofrat. 
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què 
s'ha formigonat cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
 
ELEMENTS VERTICALS: 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la 
part inferior de l'encofrat. 
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S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements 
verticals d'esveltesa més gran de 10. 
 
ELEMENTS HORITZONTALS: 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una 
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una milèssima de 
la llum. 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 
impermeabilitzades o plàstics. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CRITERI GENERAL: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb 
el formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i 
acondicionament dels elements utilitzats. 
La superficie corresponent a forats interiors s'ha de deduïr de la superfície total del sostre 
o llosa d'acord amb els criteris següents: 
     - Forats d'1 m2 com a màxim ...............................no es dedueixen 
     - Forats de més d'1,00 m2 ..............................Es dedueix el 100% 
S'inclou dins d'aquests criteris l'excés de superfície necessària per a conformar el perímetre 
dels forats. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), 
O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 
(BOE n° 242 del 9.10). 
 
SOSTRES NERVATS: 
EF-96 "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Forjados Unidireccionales de Hormigón 
Armado o Pretensado" 
 
ENCEPS: 
* NTE-CPE/78 "Norma Tecnológica de la Edificación: Pilotes. Encepados." 
 
E6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
E61 - PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
E612 - PARETS DE CERÀMICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E612I030,E612851K. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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DEFINICIÓ:  
Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o dues cares 
vistes, col·locades amb morter. 
S'han considerat els elements següents: 
- Peces ceràmiques 
S'han considerat els tipus següents: 
- Paret de tancament recolzada 
- Paret de tancament passant 
- Paret divisòria 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires 
- Col·locació de les peces 
- Repàs dels junts i neteja del parament 
CONDICIONS GENERALS: 
La paret ha de ser no estructural. 
Ha de ser estable, plana i aplomada. 
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra 
condició. 
Els maons ceràmics han de cavalcar, com a mínim, 1/4 del seu llarg menys un junt. 
Les obertures han de portar una llinda resistent. 
Els junts han de ser plens i sense rebaves. 
En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la 
part superior, si la DF no fixa altres condicions. 
Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la 
modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives. 
En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. Els punts 
singulars (cantonades, brancals, traves, etc.), han d'estar formats amb maó calat de la 
mateixa modulació. 
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi 
hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver 
reblert amb morter, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans 
de 24 h d'haver fet la paret. 
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina. 
Regates: 
- Pendent:  >= 70° 
- Fondària:  <= 1/6 de l'amplària de la paret 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig d'eixos: 
     - Parcials:  ± 10 mm 
     - Extrems:  ± 20 mm 
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 
- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm 
PARET DE CERÀMICA 
Gruix dels junts: 
+--------------------------------------------+ 
¦Acabat de la paret  ¦Gruix dels junts (cm)  ¦ 
¦--------------------¦-----------------------¦ 
¦Vista               ¦         1             ¦ 
¦Per a revestir      ¦         1,2           ¦ 
+--------------------------------------------+ 
Toleràncies d'execució: 
     - Planor i horitzontalitat de les filades: 
+--------------------------------------------------------+ 
¦Acabat de     ¦Planor       ¦    Horitzontalitat        ¦ 
¦la paret      ¦             ¦    de les filades         ¦ 
¦--------------¦-------------¦---------------------------¦ 
¦Vista         ¦ ± 5 mm/2 m  ¦ ± 2 mm/m   ± 15 mm/total  ¦ 
¦Per revestir  ¦± 10 mm/2 m  ¦ ± 3 mm/m   ± 15 mm/total  ¦ 
+--------------------------------------------------------+ 
PARET DE TANCAMENT PASSANT: 
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Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions 
fixades al seu plec de condicions. 
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, 
com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra 
executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i 
assegurar les parts que s'han fet. 
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 
Les peces s'han de col·locar enllardades i s'han d'assentar sobre un llit de morter. 
PARET DE CERÀMICA: 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni 
cedeixin aigua al morter. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PARET DE CERAMICA: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT 
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2,00 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4,00 m2: Es dedueixen el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de 
fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests 
paraments. 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta 
a part. 
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a 
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen 
la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E614 - PAREDONS I ENVANS DE CERÀMICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E614I028,E614HSAK,E614MP1K,E614TK1N. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació d'envà o paredó amb peces ceràmiques per a revestir d'una o dues cares vistes, 
col·locades amb morter. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Envà o paredó de tancament 
- Envà o paredó de tancament passant 
- Doble envà articulat 
- Envà pluvial 
- Envà o paredó interior 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
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- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires 
- Col·locació de les peces 
- Repàs dels junts i neteja del parament 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de ser estable, pla, aplomat i resistent als impactes horitzontals. 
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra 
condició. 
Els junts han de ser plens i sense rebaves. 
En les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la 
part superior, si la DF no fixa altres condicions. 
Les obertures han de portar una llinda resistent. 
L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element 
estructural horitzontal a cada planta. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig d'eixos: 
     - Parcials:  ± 10 mm 
     - Extrems:  ± 20 mm 
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 
- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm 
     - Planor i horitzontalitat de les filades: 
+--------------------------------------------------------+ 
¦Acabat de     ¦Planor       ¦    Horitzontalitat        ¦ 
¦la paret      ¦             ¦    de les filades         ¦ 
¦--------------¦-------------¦---------------------------¦ 
¦Vista         ¦ ± 5 mm/2 m  ¦ ± 2 mm/m   ± 15 mm/total  ¦ 
¦Per revestir  ¦± 10 mm/2 m  ¦ ± 3 mm/m   ± 15 mm/total  ¦ 
+--------------------------------------------------------+ 
ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT: 
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals. 
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi 
hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver 
reblert amb morter, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans 
de 24 h d'haver fet la paret. 
Ha d'estar travat, excepte la paret passant, amb la paret interior de tancament, en els 
brancals, les cantonades i els elements no estructurals. 
Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives. 
No hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. 
ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT PASSANT: 
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions 
fixades al seu plec de condicions. 
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, 
com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició. 
Ha d'estar travat en els acords amb altres parets, paredons, envans i elements no 
estructurals. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades 
alternatives. 
DOBLE ENVÀ ARTICULAT: 
No hi ha d'haver cap lligam entre els dos fulls de l'envà ni entre els plafons verticals de 
cada full. 
Cal que tingui un junt vertical cada 65 cm, alternativament a cada un dels fulls. 
Les peces que formen cada plafó han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser 
horitzontals. 
Els maons perpendiculars als fulls han d'estar travats, en filades alternatives, només a un 
d'ells i cal que quedin separats de l'altre amb una làmina de poliestirè expandit elastificat. 
La travada de cada un dels fulls ha de ser alternativa. 
L'acord amb qualsevol altre element, horitzontal o vertical, s'ha de fer sense travar. 
Els junts verticals han de quedar marcats a l'enguixat. 
Qualsevol obertura ha de tenir tota l'alçària de l'envà. 
ENVÀ PLUVIAL: 
 Els pilars de lligada han de ser de maó massís o calat i han d'estar travats per filades 
alternatives amb la paret de suport. 
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L'envà ha de quedar travat als pilars de lligada. La part inferior ha de descansar sobre un 
element resistent i la superior s'ha de protegir de l'entrada d'aigua de pluja dins la cambra. 
Hi ha d'haver forats de ventilació distribuïts entre les parts altes i baixes. 
ENVÀ O PAREDÓ INTERIOR: 
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals. 
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi 
hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver 
reblert amb morter, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans 
de 24 h d'haver fet la paret. 
Fondària de les regates: 
+-----------------------------------------+ 
¦Gruix paret (cm) ¦Fondària regates (cm)  ¦ 
¦-----------------¦-----------------------¦ 
¦         4       ¦       <= 2            ¦ 
¦         5       ¦     <= 2,5            ¦ 
¦     6 - 7       ¦       <= 3            ¦ 
¦       7,5       ¦     <= 3,5            ¦ 
¦         9       ¦       <= 4            ¦ 
¦        10       ¦       <= 5            ¦ 
+-----------------------------------------+ 
Regates: 
- Pendent:  >= 70° 
- A dues cares. Separació (parets per revestir):  >= 50 cm 
- Separació dels marcs:  >= 20 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra 
executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i 
assegurar les parts que s'han fet. 
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni 
cedeixin aigua al morter. 
Les peces s'han de col·locar enllardades i s'han d'assentar sobre un llit de morter. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT 
PAREDÓ O ENVÀ (EXCEPTE L'ENVÀ PLUVIAL): 
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2,00 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4,00 m2: Es dedueixen el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de 
fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests 
paraments. 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta 
a part. 
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a 
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen 
la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E8 - REVESTIMENTS 
E82 - ENRAJOLATS 
E824 - ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE CERÀMICA ESMALTADA BRILLANT 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E824T001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Revestiments realitzats amb rajola, aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors, en 
faixes exteriors, horitzontals o verticals i arrimadors. 
S’han considerat els revestiments següents: 
- Enrajolat amb rajola ceràmica esmaltada 
- Trencadís amb trossos irregulars de rajola de diferents colors 
- Enrajolat amb rajola ceràmica vidrada, rajola de valència o rajola reproducció de rajola 
existent, en interiors 
S'han considerat els morters següents: 
- Morter adhesiu 
- Morter pòrtland 1:4, només per a paraments d'alçària inferior o igual a 3 m 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 
- Rejuntat dels junts 
- Neteja del parament 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades. 
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i 
l'aplomat previstos. 
El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en 
tota la superfície. 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Els junts del revestiment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i, 
eventualment, colorants, si la DF no fixa d’altres condicions. 
Cal preveure junts de dilatació, que s'han de segellar amb silicona. 
Si el revestiment és fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetració de l'aigua 
entre les peces i el parament. 
Entre el revestiment i qualsevol sortint del parament s'ha de deixar un junt segellat amb 
silicona. 
Superfície de revestiment entre junts de dilatació:  <= 20 m2 
Junts: 
+-----------------------------------------------------+ 
¦  Situació   ¦   Distància entre  ¦   Amplària dels  ¦ 
¦del parament ¦ junts de dilatació ¦junts de dilatació¦ 
¦             ¦        (m)         ¦       (mm)       ¦ 
¦-------------¦--------------------¦------------------¦ 
¦  Interior   ¦       <= 8         ¦       >= 10      ¦ 
¦  Exterior   ¦       <= 3         ¦       >= 10      ¦ 
+-----------------------------------------------------+ 
Gruix del morter: 
+---------------------------------+ 
¦Tipus de morter ¦Gruix del morter¦ 
¦                ¦      (mm)      ¦ 
¦----------------¦----------------¦ 
¦    Morter      ¦     10 - 15    ¦ 
¦ Morter adhesiu ¦      2 - 3     ¦ 
+---------------------------------+ 
ENRAJOLAT: 
Els junts del revestiment han de ser rectes. 
Amplària dels junts i planor: 
+------------------------------------------------------------------------+ 
¦    Tipus rajola     ¦ Situació  ¦ Amplària junts¦ Tolerància¦ Planor   ¦ 
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¦                     ¦ parament  ¦      (mm)     ¦    (mm)   ¦(mm/2 m)  ¦ 
¦---------------------¦-----------¦---------------¦-----------¦----------¦ 
¦Comuna d'elaboració  ¦ interior  ¦      >= 1     ¦   ± 0,5   ¦  ± 2     ¦ 
¦mecànica o fina,     ¦-----------¦---------------¦-----------¦----------¦ 
¦valència, esmaltada o¦ exterior  ¦      >= 1     ¦   ± 1     ¦  ± 2     ¦ 
¦vidriada             ¦           ¦               ¦           ¦          ¦ 
¦---------------------¦-----------¦---------------¦-----------¦----------¦ 
¦Comuna d'elaboració  ¦ interior  ¦      >= 5     ¦   ± 2     ¦  ± 4     ¦ 
¦   manual            ¦-----------¦---------------¦-----------¦----------¦ 
¦                     ¦ exterior  ¦      >= 5     ¦   ± 2     ¦  ± 4     ¦ 
¦---------------------¦-----------¦---------------¦-----------¦----------¦ 
¦Refractària o Gres   ¦         - ¦           -   ¦   ± 1     ¦  ± 2     ¦ 
+------------------------------------------------------------------------+ 
Toleràncies d'execució: 
- Paral·lelisme entre els eixos dels junts:  ± 1 mm/m 
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 
TRENCADÍS: 
La composició del trencadís ha de seguir les especificacions indicades a la DT 
Ha de tenir la distribució de formes i condicions de planor i aplomat previstos. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la 
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop executat el treball es donen 
aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta durant les darreres 48 hores, i s'han 
d'enderrocar i refer les parts afectades. 
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. 
ENRAJOLAT: 
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER ADHESIU: 
L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals 
solubles que puguin impedir l'adherència del morter adhesiu. 
El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha 
d'aplicar sobre superfícies de menys de 2 m2 i s'ha de marcar aquesta superfície amb una 
aplanadora dentada  (les dents han de tenir entre 5 i 8 mm de fondària). 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER PÒRTLAND O REFRACTARI: 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. 
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT 
En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord 
amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1,00 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1,00 m2 i <= 2,00 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2,00 m2: Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de 
fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar 
també aquests paraments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E84 - CELS RASOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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E844T900,E8441E1A. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Cel ras realitzat amb plaques de diferents materials suspeses del sostre. 
S'han considerat els materials següents: 
- Plaques d’escaiola 
- Plaques de fibres minerals o vegetals 
- Plaques de guix laminat 
- Plaques metàl·liques 
- Lamel·les de PVC o metàl·liques 
S'han considerat els tipus de cel ras següents: 
- Per a revestir, sistema fix 
- De cara vista, sistema fix 
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist 
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Sistema fix i suspensió amb filferro galvanitzat: 
- Replanteig del nivell del cel ras 
- Fixació dels tirants de filferro al sostre 
- Col·locació de les plaques 
Sistema fix i entramat de perfils: 
- Replanteig dels eixos de la trama de perfils 
- Col·locació i suspensió dels perfils de la trama 
- Col·locació de les plaques 
- Segellat dels junts 
Sistema desmuntable i suspensió amb barra roscada: 
- Replanteig dels eixos de la trama de perfils 
- Col·locació dels perfils perimetrals d'entrega als paraments i suspensió de la resta de 
perfils de la trama 
- Col·locació de les plaques 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. 
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst. 
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, 
trencades, escantonades ni tacades. 
En les plaques de guix laminat, no hi ha d’haver defectes apreciables en les làmines de paper. 
Si el sistema és fix, sense entramat, les plaques han d'anar penjades al sostre mitjançant 
filferros galvanitzats i estopa enguixada. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 2 mm/m 
- Nivell:  ± 10 mm 
SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS: 
Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el 
perímetre. 
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar 
segellats degudament amb màstic per a junts. 
S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de 
l'entramat sigui l'exigida. 
Separació entre punts de suspensió:  <=  1250 mm 
Fletxa màxima dels perfils de l'entramat:  <= 1/360 de la llum 
Toleràncies d'execució: 
- Alineació dels perfils:  ± 2 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
PROJECTE EXECUTIU DE CONSTRUCCIÓ DE 
50 HABITATGES AL c/JOAN UBACH 46-50 
SANTA COLOMA. BARCELONA 
 
 

164 
  

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti 
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*NTE-RTP/1973 Revestimientos de Techos: PLACAS 
 
 
E86 - REVESTIMENTS DECORATIUS 
E86B - REVESTIMENTS AMB PLANXA D'ALUMINI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E86BU010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Revestiments verticals de paraments interiors realitzats amb planxes o làmines de diferents 
materials, col·locats a l’obra. 
S'han considerat els materials següents: 
- Planxes d’alumini col·locades amb fixacions mecàniques 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col·locació de planxes d’alumini o planxes d’acer inoxidable: 
- Preparació de les planxes (talls, forats, etc.) 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Fixació de les planxes 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de planxa, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces trencades, deformades ni amb defectes 
superficials apreciables (ratlles, bonys, etc.). 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 2 mm/2 m 
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m 
- Paral·lelisme entre els eixos dels junts:  ± 1 mm/m 
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 
PLANXA D’ALUMINI: 
El conjunt del revestiment ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana 
i contínua que ha de quedar al nivell i en la posició prevista. 
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme. 
Les unions s’han de mantenir paral·leles entre si 
El revestiment ha de quedar separat del sostre i del terra o sòcol un mínim de 5 mm. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PLANXA D’ALUMINI: 
Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat, 
inclosa la fusteria dels buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació. 
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de 
fixar-les al suport. 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
Les peces han d’anar recolzades com a mínim en dues llates. 
En les plaques col·locades amb fixacions mecàniques, els cargols han d’entrar 
perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser la correcta. 
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Un cop acabades les tasques de col.locació del revestiment, es procedirà a la retirada de 
l’obra de les restes d’embalatges, retalls de planxes, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E89 - PINTATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E898J2A0,E8989240,E898K2A0,E89A2BA0,E89ABBJ0,E89BACJ0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos 
mitjançant diferents capes aplicades en obra. 
S’han considerat els tipus de superficies següents: 
- Superfícies de fusta 
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure) 
- Superfícies de ciment, formigó o guix 
S'han considerat els elements següents: 
- Estructures 
- Paraments 
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
- Elements de protecció (baranes o reixes) 
- Elements de calefacció 
- Tubs 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l’òxid i neteja prèvia si és el cas, amb 
aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat 
segons la composició de la pintura d'acabat 
- Aplicació successiva, amb els intervals d’assecat, de les capes de pintura d'acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que 
només s'hagin pintat les visibles. 
PINTAT A L'ESMALT: 
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60% 
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja 
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 
24 h abans i s'han de refer les parts afectades. 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos. 
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les 
instruccions del fabricant. 
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
PROJECTE EXECUTIU DE CONSTRUCCIÓ DE 
50 HABITATGES AL c/JOAN UBACH 46-50 
SANTA COLOMA. BARCELONA 
 
 

166 
  

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant 
i l'autorització de la DF 
Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar 
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 
durant i després de l'aplicació. 
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge. 
SUPERFÍCIES DE FUSTA: 
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes. 
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 
mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o 
fustes dures. 
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes 
característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca. 
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb 
massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les 
vetes i eliminar la pols. 
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE): 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid. 
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha 
de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació 
antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura. 
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX: 
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades. 
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha 
de tenir una humitat inferior al 6% en pes. 
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals. 
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura: 
+---------------------------------------------+ 
¦Material superficie  ¦ Hivern  ¦   Estiu     ¦ 
¦---------------------¦---------¦-------------¦ 
¦       Guix          ¦3 mesos  ¦   1 mes     ¦ 
¦---------------------¦---------¦-------------¦ 
¦      Ciment         ¦ 1 mes   ¦ 2 setmanes  ¦ 
+---------------------------------------------+ 
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D’ACER O PORTES ENROTLLABLES: 
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT 
Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 
Deducció de la superfície corresponent a obertures: 
- Obertures <= 1 m2: 0% 
- Obertures entre 1 i 2 m2: 50% 
- Obertures > 2 m2: 100% 
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, 
bastiments que s'hagin embrutat. 
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX, FINESTRES, BALCONERES, PORTES VIDRIERES, CEGUES O 
EXTENSIBLES: 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la D.T 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d’acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l’obertura en una fondària 
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d’obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta 
superfície s’ha d’amidar expressament. 
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l’obertura, com ara bastiments que 
s’hagin embrutat. 
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície 
envidrada de: 
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% 
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix 
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En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50% 
PINTAT D’ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT 
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E9 - PAVIMENTS 
E92 - SUBBASES 
E923 - SUBBASES DE GRANULAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E923T003. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació de subbase o base per a paviment, amb tongades compactades de material granular. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
CONDICIONS GENERALS: 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 
DF 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 
103501). 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 
- Nivell de la superfície:  ± 20 mm 
- Planor:  ± 10 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la 
precedent. 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària 
disponible i dels resultats dels assaigs realitzats. 
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. 
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única 
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i 
progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 
del de l'element compactador. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de 
pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de 
compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
PROJECTE EXECUTIU DE CONSTRUCCIÓ DE 
50 HABITATGES AL c/JOAN UBACH 46-50 
SANTA COLOMA. BARCELONA 
 
 

168 
  

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel 
contractista segons les indicacions de la DF 
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de 
ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint 
o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
GRUIX SENSE ESPECIFICAR: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT 
CAPES DE GRUIX DEFINIT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT 
CONDICIONS GENERALS: 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 
d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de 
gruixos de capes subjacents. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
 
 
E93 - SOLERES I RECRESCUDES 
E93A - RECRESCUDES I CAPES DE MILLORA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E93A14D0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació de recrescudes i capes de millora i anivellament de paviments. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Recrescuda del suport de paviments amb terratzo 
- Recrescuda del suport de paviments amb morter de ciment 
- Capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora 
- Formació de base per a paviment flotant amb llosa de formigó de 5 cm de gruix 
- Capa de neteja i anivellament amb morter de ciment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la recrescuda del suport de paviments amb terratzo: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra 
- Humectació de les peces de terratzo 
- Col·locació del morter per a cada peça 
- Col·locació de les peces a truc de maceta 
- Neteja de la superfície acabada 
- Col·locació de la beurada 
En la capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la pasta allisadora 
En la llosa de formigó o recrescuda del suport del paviment o capa de millora i anivellament 
amb morter de ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació dels junts 
- Col·locació del morter o formigó 
- Protecció del morter o formigó fresc i cura 
RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS AMB TERRATZO: 
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Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. 
Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment blanc. 
La recrescuda s'ha de fer sobre una capa de sorra de 2 cm de gruix. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Celles:  <= 1 mm 
CAPA DE MILLORA DEL SUPORT ANIVELLAT AMB PASTA ALLISADORA: 
La capa de millora ha d'estar ben adherida al suport i ha de formar una superfície plana, 
fina, llisa i de porositat homogènia. 
Gruix:  <= 1 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Gruix:  ± 1 mm 
- Horitzontalitat:  ± 4 mm/2 m 
LLOSA DE FORMIGÓ O RECRESCUDA DEL SUPORT DEL PAVIMENT O CAPA DE MILLORA I ANIVELLAMENT AMB 
MORTER DE CIMENT: 
No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. 
Hi ha d'haver junts de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha de ser superior 
als 5 m. Els junts han de tenir una fondària >= 1/3 del gruix i una amplària de 3 mm. 
Hi ha d'haver junts de dilatació a tot el gruix de la capa que coincideixin amb els del 
suport. Els junts han de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. 
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix de la llosa i s'ha de procurar de fer-
los coincidir amb els junts de retracció. 
Duresa Brinell superficial de la capa de morter (UNE_EN_ISO 6506/1) (mesurada amb una bola de 
10 mm de diàmetre):  >= 3 kg/mm2 
Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x 
Fck 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Gruix:  ± 5 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
MORTER DE CIMENT: 
El morter s'ha d'estendre a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
El suport ha de tenir un grau d'humitat entre el 5% i el 40%. 
Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència. 
Durant el temps de cura s'ha de mantenir humida la superfície del morter. 
La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
TERRATZO: 
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. 
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de ciment de 2 cm de gruix. 
Després s'ha d'estendre la beurada. 
La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a l'estesa de la beurada. 
PASTA ALLISADORA: 
L'aplicació de la pasta s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 30°C. 
El suport ha de tenir la planor, el nivell i l'horitzontalitat previstos. Ha de tenir un grau 
d'humitat <= 2,5%. 
Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència. 
La pasta s'ha de preparar amb un 20 a 25% d'aigua i s'ha de deixar reposar 5 min si és 
d’assecat ràpid i de 20 a 30 min si és d’assecat lent. 
L'aplicació s'ha de fer d'acord amb les instruccions del fabricant. 
La capa de millora no s'ha de trepitjar durant les 4 h següents a la seva aplicació si és una 
pasta d'assecatge ràpid i durant 24 h si és d'assecatge lent. 
S'ha d'esperar de 24 a 72 h per col·locar el paviment. 
LLOSA DE FORMIGÓ: 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
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S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. 
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de 
mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LLOSA DE FORMIGÓ: 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
RECRESCUTA I CAPA DE MILLORA: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E9C - PAVIMENTS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL 
E9C1 - PAVIMENTS DE TERRATZO LLIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9C11412. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació de paviment amb peces de terratzo col·locades a truc de maceta amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Humectació 
- Col·locació de la capa de morter 
- Humectació i col·locació de les peces 
- Col·locació de la beurada 
- Neteja de l'excés de beurada, protecció del morter fresc i cura 
CONDICIONS GENERALS: 
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres 
defectes superficials. 
No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. 
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. 
Han d'estar col·locades a tocar i en alineacions rectes. 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
Els junts s'han de reblir de beurada de ciment pòrtland i colorants en el seu cas. 
En els paviments col·locats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Celles:  <= 1 mm 
- Rectitud dels junts:  <= 3 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C. 
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La superfície del suport ha de ser neta i humida. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. 
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de 
gruix. 
S'ha d'esperar 24 h des de la col·locació de les peces i després s'ha d'estendre la beurada. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E9D - PAVIMENTS DE RAJOLA DE CERÀMICA I DE GRES 
E9DA - PAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES EXTRUÏT SENSE ESMALTAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9DAT002. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació de paviment de rajola de gres premsat o extruït col·locat amb morter adhesiu. 
S’han considerat les següents col·locacions: 
- A truc de maceta 
- A estesa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col.locació a truc de maceta: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu 
- Reblert dels junts 
Col.locació a l’estesa: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la base de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces del paviment 
- Assentament de les peces col·locades 
- Reblert dels junts amb beurada de ciment 
CONDICIONS GENERALS: 
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, esquerdades, escantonades ni d'altres 
defectes superficials. 
No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. 
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
L'especejament del paviment ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF 
L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la superfície per pavimentar. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Celles:  <= 1 mm 
- Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA: 
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Les peces han d'estar col·locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 3 mm en el 
perímetre. 
Els junts s'han de reblir amb morter 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 
COL·LOCAT A ESTESA: 
Les peces han d'estar col·locades deixant junts d'1 a 3 mm entre elles, i de 3 mm en el 
perímetre. 
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix dels junts:  ± 0,5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C. 
La superfície del suport ha de ser neta i seca. 
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de 
tonalitat. 
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar amb aplanadora dentada, segons les 
instruccions del fabricant. 
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una superfície contínua d'assentament i s'han de 
collar amb morter adhesiu. S'ha d'esperar 24 h i després s'han de reblir els junts. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E9DB - PAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES EXTRUÏT ESMALTAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9DBT001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació de paviment de rajola de gres premsat o extruït col·locat amb morter adhesiu. 
S’han considerat les següents col·locacions: 
- A truc de maceta 
- A estesa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col.locació a truc de maceta: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu 
- Reblert dels junts 
Col.locació a l’estesa: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la base de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces del paviment 
- Assentament de les peces col·locades 
- Reblert dels junts amb beurada de ciment 
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CONDICIONS GENERALS: 
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, esquerdades, escantonades ni d'altres 
defectes superficials. 
No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. 
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
L'especejament del paviment ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF 
L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la superfície per pavimentar. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Celles:  <= 1 mm 
- Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA: 
Les peces han d'estar col·locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 3 mm en el 
perímetre. 
Els junts s'han de reblir amb morter 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 
COL·LOCAT A ESTESA: 
Les peces han d'estar col·locades deixant junts d'1 a 3 mm entre elles, i de 3 mm en el 
perímetre. 
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix dels junts:  ± 0,5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C. 
La superfície del suport ha de ser neta i seca. 
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de 
tonalitat. 
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar amb aplanadora dentada, segons les 
instruccions del fabricant. 
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una superfície contínua d'assentament i s'han de 
collar amb morter adhesiu. S'ha d'esperar 24 h i després s'han de reblir els junts. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E9U - SÒCOLS 
E9U3 - SÒCOLS DE RAJOLA CERÀMICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9U331AV. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
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Sòcol format amb peces col·locades amb morter adhesiu. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces amb morter adhesiu 
- Col·locació de la beurada 
- Neteja del sòcol acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
En el sòcol no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades. 
No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. 
Les peces han d'estar recolzades en el paviment, ben adherides al suport i han de formar una 
superfície plana i llisa. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Les peces s'han de col·locar tot deixant junts entre elles >= 1 mm. 
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 5 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Celles:  <= 1 mm 
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si un cop 
fets els treballs es donaven aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i 
s'han de refer les parts afectades. 
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar segons les instruccions del fabricant. 
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça. 
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de 
tonalitat. 
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. 
Cal eliminar les restes de beurada i netejar la superfície. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària 
corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m d'amplària, com a màxim: Es dedueix el 50% 
- Obertures de més d'1,00 m d'amplària: Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E9U6 - SÒCOLS DE MATERIALS SINTÈTICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9U6U005. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Sòcol format amb peces col·locades amb morter adhesiu. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces amb morter adhesiu 
- Col·locació de la beurada 
- Neteja del sòcol acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
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En el sòcol no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades. 
No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. 
Les peces han d'estar recolzades en el paviment, ben adherides al suport i han de formar una 
superfície plana i llisa. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Les peces s'han de col·locar tot deixant junts entre elles >= 1 mm. 
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 5 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Celles:  <= 1 mm 
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si un cop 
fets els treballs es donaven aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i 
s'han de refer les parts afectades. 
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar segons les instruccions del fabricant. 
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça. 
Sobre paraments enguixats i per tal de garantir una bona adherència, s’ha d’utilitzar un 
morter adhesiu especial per a guix. 
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. 
Cal eliminar les restes de beurada i netejar la superfície. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària 
corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m d'amplària, com a màxim: Es dedueix el 50% 
- Obertures de més d'1,00 m d'amplària: Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E9V - ESGLAONS 
E9V2 - ESGLAONS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9V22AQK. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Esglaó format amb peces de pedra, terratzo o ceràmica, col·locades a truc de maceta amb 
morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter 
- Col·locació de la beurada, en el seu cas 
- Neteja de l'esglaó acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes. 
L'esglaó acabat no ha de tenir peces esquerdades, trencades, tacades, ni amb defectes 
aparents. 
L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell. 
El fals escaire de l'esglaó s'ha d'ajustar al perfil previst. 
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Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport, formant una superfície plana. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 4 mm/m 
- Planor de les celles:  ± 2 mm 
- Horitzontalitat:  ± 0,2% 
- Fals escaire:  ± 5 mm 
ESGLAÓ DE PEDRA O TERRATZO: 
Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment i eventualment amb colorants. 
El vol de la peça d'estesa sobre el davanter i l'entrega per l'extrem contrari s'han d'ajustar 
a les especificacions de la DT 
Junts entre peces:  >= 1 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 35°C. 
En cas que es donessin aquestes condicions una vegada acabats els treballs, s'ha de revisar 
allò executat 48 h abans i s'han de tornar a fer les parts afectades. 
Les superfícies de recolzament han de ser netes i humides. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per a que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
S'han de col·locar, a truc de maceta, sobre una superfície contínua d'assentament i rebuda de 
morter, de gruix >= 2 cm per la peça estesa i >= 1 cm per al davanter. 
Abans de la col·locació de la peça estesa, s'ha d'espolsar amb ciment la superfície del morter 
fresc. 
L'operació de rejuntat s'ha de fer passades 48 h des de la col·locació de l'esglaó. 
S'ha d'eliminar el morter sobrant i s'ha de netejar la superfície. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*NTE-RSR/1984 Orden de 15 de febrero de 1984 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación: NTE-RSR Revestimientos de Suelos: Piezas Rígidas. 
 
 
EA - Familia A 
EAF - TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAF1T001,EAF1T002,EAF1T003,EAF1T004,EAF1T005,EAF1T006,EAF1T007,EAF1T008,EAF1T009,EAF1T011,EAF1
T012,EAF1T013,EAF1T014,EAF1T015,EAF1T016,EAF1T017,EAF1T018,EAF1T019,EAF1T020. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIÓ:  
Finestres, balconeres o portes d'alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus mecanismes per 
a un funcionament correcte d'obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de base, i 
amb els tapajunts col·locats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Finestres o balconeres: 
     - Replanteig 
     - Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconera 
     - Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 
     - Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 
     - Col·locació dels mecanismes 
     - Col·locació dels tapajunts 
     - Neteja de tots els elements 
Portes: 
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     - Replanteig 
     - Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts 
     - Muntatge de les fulles mòbils 
     - Eliminació dels rigiditzadors 
     - Col·locació dels mecanismes i els tapajunts 
     - Neteja de tots els elements 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'obrir i tancar correctament. 
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla 
previstos. 
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. 
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic 
previstos. 
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig:  ± 10 mm 
     - Nivell previst:  ± 5 mm 
     - Horitzontalitat:  ± 1 mm/m 
     - Aplomat:  ± 2 mm/m 
     - Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm 
FINESTRES O BALCONERES: 
El bastiment ha de estar subjectat al bastiment de base amb visos autorroscants o de rosca 
mètrica, d'acer inoxidable o cadmiat, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels 
extrems. 
Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a 
l'aire, estanquitat a l'aigua i resistència al vent indicats a la D.T. 
PORTES: 
El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a 
màxim, i a menys de 30 cm dels extrems. 
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats de la paret o 
del suport al qual estigui subjecte. 
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra 
l'impacte durant tot el procés constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que 
quedi ben travat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EAV - PERSIANES 
EAV8 - PERSIANES DE LLIBRET D'ALUMINI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAV8T020,EAV8T021. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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DEFINICIÓ: 
Persianes de llibret i gelosies, col·locades sobre fàbrica. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Persiana de llibret fixa, amb lamel·les fixes o mòbils 
- Persiana de llibret practicable, amb lamel·les fixes o mòbils 
- Persiana de gelosia amb lamel·les mòbils 
S'han considerat els materials següents: 
- Alumini lacat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació dels suports o ancoratges 
- Muntatge de la persiana 
- Col·locació de mecanismes de tancament i subjecció 
CONDICIONS GENERALS: 
Han d'estar ben aplomades, sense deformacions dels angles, i al nivell i al plà previstos. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell previst:  ± 5 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Pla previst de la persiana respecte a la paret:  ± 2 mm 
PERSIANES PRACTICABLES: 
La persiana ha d'obrir i tancar correctament. 
Distància entre frontisses:  <= 80 cm 
PERSIANES FIXES: 
Han d'estar travades a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a màxim, i a 
menys de 30 cm dels extrems. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de preveure els gruixos dels acabats de la paret a la que estigui subjecte. 
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció de la persiana contra 
impactes durant tot el procés constructiu. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EAVB - PERSIANES ENROTLLABLES DE PVC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAVBEK45. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Conjunt de lamel·les enllaçades entre sí horitzontalment, col·locades entre guies i 
subjectades a un corró que permet aixecar-les. 
S'han considerat els tipus de persianes següents: 
- Persianes enrotllables de PVC 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Subministrament de les persianes en conjunts preparats per a muntar 
- Introducció de les persianes a les guies 
- Subjecció al corró 
- Neteja 
CONDICIONS GENERALS: 
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La persiana ha d'obrir i tancar correctament. 
La persiana, el corró i els mecanismes d'elevació han de ser accessibles quan la persiana 
estigui desenrotllada. 
Ha d'estar fixada al corró per mitjà de grapes. 
A la lamel·la inferior hi ha d'haver dos tacs com a topalls. 
Penetració de la persiana tancada 
a l'interior de la caixa de la persiana:  >= 10 cm 
Franquícia entre la persiana i les guies:  5 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Aplomat:  2 mm/m (enfora) 
- Verticalitat de les cadenes:  ± 1 mm 
- Franquícia entre la persiana i les guies:  ± 1 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de muntatge no ha de generar obstacles que puguin deteriorar els elements o 
dificultar-ne el moviment. 
Previament han d'estar muntades les guies i els mecanismes d'elevació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PERSIANES DE FUSTA I PERSIANES DE PVC: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, d'acord amb els criteris 
següents: 
- Amplària i alçària: En múltiples de 5 cm 
- Per a unitats amb superfície inferior a 1,50 m2: S'han d'amidar 1,50 m2 per unitat 
Cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui. 
A la dimensió de l'alçària cal afegir-hi la la dimensió necessària per a arribar a l'eix de 
suspensió. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NTE-FDP/1974 Fachadas. Defensas. PERSIANAS 
 
 
EAVJ - PERSIANES DE GELOSIA D'ALUMINI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAVJT001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Persianes de llibret i gelosies, col·locades sobre fàbrica. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Persiana de llibret practicable, amb lamel·les fixes o mòbils 
- Persiana de gelosia amb lamel·les mòbils 
S'han considerat els materials següents: 
- Alumini lacat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació dels suports o ancoratges 
- Muntatge de la persiana 
- Col·locació de mecanismes de tancament i subjecció 
CONDICIONS GENERALS: 
Han d'estar ben aplomades, sense deformacions dels angles, i al nivell i al plà previstos. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
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- Nivell previst:  ± 5 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Pla previst de la persiana respecte a la paret:  ± 2 mm 
PERSIANES FIXES: 
Han d'estar travades a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a màxim, i a 
menys de 30 cm dels extrems. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de preveure els gruixos dels acabats de la paret a la que estigui subjecte. 
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció de la persiana contra 
impactes durant tot el procés constructiu. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EAZ - ELEMENTS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
EAZD - BARRES DE PENJAR PER A ARMARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAZDX000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Perfil buit de llautó de forma cilíndrica amb suports de llautó als extrems i en punts 
intermitjos si cal. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Fixació dels suports 
- Col·locació de la barra 
CONDICIONS GENERALS: 
La barra ha de ser estable. 
Ha d'estar col·locada horitzontalment, al nivell i en el pla previstos. 
Hi ha d'haver suports als extrems. 
Si la barra és mes llarga que 1 m ha de tenir suports intermitjos. 
Distància entre suports intermitjos:  < 80 cm 
Els suports intermitjos han de ser equidistants. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell previst:  ± 3 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Distància entre els suports:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés constructiu. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
PROJECTE EXECUTIU DE CONSTRUCCIÓ DE 
50 HABITATGES AL c/JOAN UBACH 46-50 
SANTA COLOMA. BARCELONA 
 
 

181 
  

 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
EB1 - BARANES 
EB12 - BARANES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EB12T001,EB12T1A1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l’ampit de la barana, 
col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb 
fixacions mecàniques. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Barana metàl.lica: 
- Replanteig 
- Preparació de la base 
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges 
CONDICIONS GENERALS: 
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT 
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en 
el projecte o la indicada per la DF 
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm 
de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada. 
Els elements resistents de la barana instal·lada han de resistir les solicitacions següents, 
sense superar una fletxa d'1/250 de la seva llum: 
- Empenta vertical repartida uniformement:  100 kp/m 
- Empenta horitzontal repartida uniformement: 
- Lloc d'ús privat:  50 kp/m 
- Lloc d'ús públic:  100 kp/m 
Distància entre la barana i el paviment: 
- Baranes de directriu horitzontal:  <= 5 cm 
- Baranes de directriu inclinada:  <= 3 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm/m 
BARANA METÀL.LICA: 
Els muntants han de ser verticals. 
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment 
pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió. 
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per 
mitjà d'ancoratges. 
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de 
connexió si són d'alumini. 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària:  ± 10 mm 
- Separació entre muntants:  Nul·la 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 
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Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés 
d’instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l’element fins que quedi fixat 
definitivament al suport. 
BARANA METÀL.LICA: 
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els 
treballs. 
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat 
des del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges. 
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del 
sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements 
resistents. 
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària 
entre elements. 
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de 
començar l'adormiment. 
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*NTE-FDB/1976 Fachadas. Defensa. BARANDILLAS 
 
 
EC - ENVIDRAMENTS 
EC1 - VIDRES PLANS 
EC15 - VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EC151D03. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament 
sobre buit d’obra, o millora acústica de balconera substituint els vidres antics per vidre 
laminat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Vidre laminar de seguretat 
S'han considerat les formes de col·locació següents: 
- Col·locació amb llistó de vidre 
- Col·locació amb perfils conformats de neoprè 
- Col·locació amb màstic sobre buit d’obra irregular 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació amb llistó de vidre: 
- Neteja dels perfils de suport 
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre 
- Col·locació de les falques de recolzament 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze 
- Col·locació del llistó perimetral 
- Allisat del màstic i neteja final 
Col·locació amb perfils conformats de neoprè: 
- Neteja dels perfils de suport 
- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 
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Col·locació amb màstic sobre buit d’obra irregular: 
- Confecció de plantilles 
- Retall a mida del vidre 
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació d’una primera capa de màstic en el perímetre del buit 
- Col·locació de la fulla de vidre en el buit d’obra 
- Fixació del vidre al buit d’obra 
- Aplicació d’un cordó de màstic omplint l’espai entre el vidre i el buit 
- Allisat del màstic i neteja final 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, 
dilatacions o deformacions del suport. 
Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament. 
No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls. 
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells. 
El conjunt ha de ser totalment estanc. 
Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior. 
Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge. 
Els vidres laminars de seguretat o antibala han d'estar col·locats de manera que la cara 
exposada a les agressions coincideixi amb la indicada com a tal pel fabricant. 
Fletxa del tancament:  <= 1/300 l 
Alçària del galze i franquícia perimetral: 
- Vidre laminar o simple: 
+-------------------------------------------------+ 
¦ Gruix  ¦Semiperímetre ¦Alçària del ¦Franquícia  ¦ 
¦ vidre  ¦   vidre      ¦   galze    ¦perimetral  ¦ 
¦  (mm)  ¦    (m)       ¦   (mm)     ¦   (mm)     ¦ 
¦--------¦--------------¦------------¦------------¦ 
¦        ¦   <= 0,8     ¦ 10   ± 1,0 ¦  2   ± 0,5 ¦ 
¦        ¦  0,8 - 3     ¦ 12   ± 1,0 ¦  3   ± 0,5 ¦ 
¦ <= 10  ¦    3 - 5     ¦ 16   ± 1,5 ¦  4   ± 0,5 ¦ 
¦        ¦    5 - 7     ¦ 20   ± 2,0 ¦  5   ± 0,5 ¦ 
¦        ¦    > 7       ¦ 25   ± 2,5 ¦  6   ± 1,0 ¦ 
¦--------¦--------------¦------------¦------------¦ 
¦        ¦   <= 0,8     ¦ 16   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦ 
¦        ¦  0,8 - 3     ¦ 16   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦ 
¦  > 10  ¦    3 - 5     ¦ 18   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦ 
¦        ¦    5 - 7     ¦ 20   ± 2,0 ¦  5   ± 0,5 ¦ 
¦        ¦    > 7       ¦ 25   ± 2,5 ¦  6   ± 1,0 ¦ 
+-------------------------------------------------+ 
Franquícia lateral i amplària del galze: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦          Amplària galze                ¦ 
¦   vidre      ¦ lateral   ¦Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral)  ¦ 
¦    (m)       ¦   (mm)    ¦             (mm)                       ¦ 
¦--------------¦-----------¦----------------------------------------¦ 
¦   <= 4       ¦     3     ¦       Gruix vidre + 6                  ¦ 
¦    > 4       ¦     5     ¦       Gruix vidre + 10                 ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins 
a 2 mm. 
Toleràncies d'execució: 
- Franquícia lateral i amplària del galze: 
- Vidre de protecció al foc i vidre laminar: 
+----------------------------------------------+ 
¦ Gruix  ¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària  ¦ 
¦ vidre  ¦   vidre      ¦ lateral   ¦ galze    ¦ 
¦ (mm)   ¦    (m)       ¦   (mm)    ¦ (mm)     ¦ 
¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦ 
¦ 6 -  7 ¦              ¦           ¦ ± 1,0    ¦ 
¦ 8 - 13 ¦              ¦           ¦ ± 1,5    ¦ 
¦18 - 20 ¦    <= 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 2,5    ¦ 
¦26 - 28 ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦ 
¦43 - 45 ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦ 
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¦59 - 61 ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦ 
¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦ 
¦ 6 - 7  ¦              ¦           ¦ ± 1,5    ¦ 
¦ 8 - 13 ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦ 
¦18 - 20 ¦     > 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 3,0    ¦ 
¦26 - 28 ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦ 
¦43 - 45 ¦              ¦           ¦ ± 5,5    ¦ 
¦59 - 61 ¦              ¦           ¦ ± 7,0    ¦ 
+----------------------------------------------+ 
VIDRE TREMPAT: 
El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no 
s'admet cap manufactura posterior. 
Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el 
metall. 
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE: 
Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col·locades als 
extrems de la fusteria i a una distància d'1/10 de la seva llargària. 
La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la 
superfície del vidre. 
El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral. 
S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire. 
Amplària de les falques: 
- Vidre laminar o de protecció al foc: 
+-------------------------------+ 
¦ Gruix  ¦Amplària ¦Tolerància  ¦ 
¦ vidre  ¦falques  ¦            ¦ 
¦ (mm)   ¦ (mm)    ¦  (mm)      ¦ 
¦--------¦---------¦------------¦ 
¦ 6 - 7  ¦  10     ¦ ± 1,0      ¦ 
¦ 8 - 11 ¦  14     ¦ ± 1,0      ¦ 
¦12 - 13 ¦  16     ¦ ± 1,5      ¦ 
¦18 - 20 ¦  23     ¦ ± 2,0      ¦ 
¦26 - 28 ¦  31     ¦ ± 3,0      ¦ 
¦43 - 45 ¦  48     ¦ ± 5,5      ¦ 
¦59 - 61 ¦  64     ¦ ± 7,0      ¦ 
+-------------------------------+ 
COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC: 
L'espai entre el vidre i el galze s'ha de reblir amb màstic compatible i ha de quedar enrasat 
en tot el seu perímetre. 
COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ: 
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i 
la temperatura sigui inferior a 0°C. 
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENVIDRAT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT 
S’han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el 
múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui: 
VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGURETAT O ANTIBALA: 
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ: 
*UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje. 
COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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EC1G - VIDRES AÏLLANTS DE DOS VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EC1GU001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament 
sobre buit d’obra, o millora acústica de balconera substituint els vidres antics per vidre 
laminat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Vidre aïllant o resistent al foc 
S'han considerat les formes de col·locació següents: 
- Col·locació amb llistó de vidre 
- Col·locació amb perfils conformats de neoprè 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col·locació amb llistó de vidre: 
- Neteja dels perfils de suport 
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre 
- Col·locació de les falques de recolzament 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze 
- Col·locació del llistó perimetral 
- Allisat del màstic i neteja final 
Col·locació amb perfils conformats de neoprè: 
- Neteja dels perfils de suport 
- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, 
dilatacions o deformacions del suport. 
Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament. 
No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls. 
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells. 
El conjunt ha de ser totalment estanc. 
Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior. 
Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge. 
Els vidres laminars de seguretat o antibala han d'estar col·locats de manera que la cara 
exposada a les agressions coincideixi amb la indicada com a tal pel fabricant. 
Fletxa del tancament:  <= 1/300 l 
Alçària del galze i franquícia perimetral: 
- Vidre amb cambra d’aire: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦     Gruix vidre        ¦Semiperímetre ¦ Alçària ¦Franquícia  ¦ 
¦2 llunes + cambra d'aire¦   vidre      ¦  galze  ¦perimetral  ¦ 
¦       (mm)             ¦    (m)       ¦  (mm)   ¦ (mm) ± 0,5 ¦ 
¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦ 
¦                        ¦    <= 0,8    ¦ 18 ± 1,5¦    3       ¦ 
¦       <= 20            ¦   0,8 - 3    ¦ 18 ± 1,5¦    3       ¦ 
¦                        ¦     3 - 5    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦ 
¦                        ¦     5 - 7    ¦ 25 ± 2,5¦    5       ¦ 
¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦ 
¦                        ¦    <= 0,8    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦ 
¦        > 20            ¦   0,8 - 3    ¦ 20 ± 2,0¦    4       ¦ 
¦                        ¦     3 - 5    ¦ 22 ± 2,0¦    5       ¦ 
¦                        ¦     5 - 7    ¦ 25 ± 2,5¦    5       ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
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Franquícia lateral i amplària del galze: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦          Amplària galze                ¦ 
¦   vidre      ¦ lateral   ¦Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral)  ¦ 
¦    (m)       ¦   (mm)    ¦             (mm)                       ¦ 
¦--------------¦-----------¦----------------------------------------¦ 
¦   <= 4       ¦     3     ¦       Gruix vidre + 6                  ¦ 
¦    > 4       ¦     5     ¦       Gruix vidre + 10                 ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins 
a 2 mm. 
Toleràncies d'execució: 
- Franquícia lateral i amplària del galze: 
- Vidre amb cambra d’aire: 
+---------------------------------------------------------------+ 
¦     Gruix vidre         ¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària  ¦ 
¦2 llunes + cambra d'aire ¦    vidre     ¦ lateral   ¦ galze    ¦ 
¦         (mm)            ¦     (m)      ¦   (mm)    ¦  (mm)    ¦ 
¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦ 
¦       14 - 18           ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦ 
¦       19 - 23           ¦              ¦           ¦ ± 2,5    ¦ 
¦       24 - 28           ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦ 
¦       30 - 32           ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦ 
¦       34 - 38           ¦    <= 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 4,0    ¦ 
¦       40 - 42           ¦              ¦           ¦ ± 4,5    ¦ 
¦         46              ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦ 
¦         57              ¦              ¦           ¦ ± 6,0    ¦ 
¦       59 - 63           ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦ 
¦         73              ¦              ¦           ¦ ± 7,5    ¦ 
¦         75              ¦              ¦           ¦ ± 8,0    ¦ 
¦         79              ¦              ¦           ¦ ± 8,5    ¦ 
¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦ 
¦         14              ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦ 
¦       16 - 19           ¦              ¦           ¦ ± 2,5    ¦ 
¦       20 - 24           ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦ 
¦       25 - 28           ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦ 
¦       30 - 34           ¦     > 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 4,0    ¦ 
¦         38              ¦              ¦           ¦ ± 4,5    ¦ 
¦       40 - 42           ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦ 
¦         46              ¦              ¦           ¦ ± 5,5    ¦ 
¦       57 - 59           ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦ 
¦         63              ¦              ¦           ¦ ± 7,0    ¦ 
¦         73              ¦              ¦           ¦ ± 8,0    ¦ 
¦       75 - 79           ¦              ¦           ¦ ± 8,5    ¦ 
+---------------------------------------------------------------+ 
VIDRE TREMPAT: 
El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no 
s'admet cap manufactura posterior. 
Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el 
metall. 
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE: 
Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col·locades als 
extrems de la fusteria i a una distància d'1/10 de la seva llargària. 
La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la 
superfície del vidre. 
El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral. 
S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire. 
Amplària de les falques: 
- Vidre aïllant: Gruix vidre (2 llunes+cambra d’aire)+ 3 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Amplària de les falques (vidre aïllant): 
+------------------------------------+ 
¦      Gruix vidre        ¦Amplària  ¦ 
¦2 llunes + cambra d'aire ¦ falques  ¦ 
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¦         (mm)            ¦  (mm)    ¦ 
¦-------------------------¦----------¦ 
¦       14 - 16           ¦ ± 1,5    ¦ 
¦       17 - 21           ¦ ± 2,0    ¦ 
¦       22 - 26           ¦ ± 2,5    ¦ 
¦       27 - 31           ¦ ± 3,0    ¦ 
¦       32 - 34           ¦ ± 3,5    ¦ 
¦       38 - 40           ¦ ± 4,0    ¦ 
¦       42 - 46           ¦ ± 4,5    ¦ 
¦       57 - 59           ¦ ± 6,0    ¦ 
¦         63              ¦ ± 6,5    ¦ 
¦       73 - 75           ¦ ± 7,5    ¦ 
¦         79              ¦ ± 8,0    ¦ 
+------------------------------------+ 
COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ: 
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i 
la temperatura sigui inferior a 0°C. 
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENVIDRAT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT 
S’han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el 
múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui: 
VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGURETAT O ANTIBALA: 
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ: 
*UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje. 
 
 
ED - Familia D 
ED7 - Familia D7 
ED75 - CLAVEGUERONS AMB TUB DE FORMIGÓ CIRCULAR I ENCADELLAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ED757514. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació de clavegueró, claveguera o col·lector amb tubs de formigó circulars o ovoides 
encadellats, col·locats sobre llit d'assentament de formigó, rejuntats interiorment amb morter 
de ciment i argollats amb formigó, o amb maó foradat o rajola ceràmica col·locats amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Execució de la solera de formigó 
- Col·locació dels tubs 
- Segellat dels tubs 
- Rebliment amb formigó per acabar el llit d'assentament 
- Realització de proves sobre la tuberia instal·lada 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT Ha de quedar a la rasant prevista i amb 
el pendent definit per a cada tram. 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT 
Ha de tenir el gruix mínim previst sota la directriu inferior del tub. 
El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a mig tub en el cas de tubs 
circulars i fins a 2/3 del tub en el cas de tubs ovoides. 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament 
com disgregacions o buits a la massa. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un 
ressalt <= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no 
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
Cada element ha de quedar encadellat amb el següent, segellat exteriorment amb una anella de 
formigó, de maó foradat o de rajola comuna i, interiorment, amb un rejuntat de morter. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el 
seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han 
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 
cm. 
Un cop instal·lada la tuberia, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes 
satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui 
la DF 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions. 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 
- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 
- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm 
Amplària de la rasa : 
- Tubs circulars:  >= diàmetre nominal + 40 cm 
- Tubs ovoides:  >= diàmetre menor + 40 cm 
Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 kg/cm2 
Argollat de formigó: 
- Gruix de l'anella: >= 5 cm, <= 10 cm 
- Amplària de l'anella: >= 20 cm, <= 30 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer 
de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin 
algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i 
el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT En cas contrari cal avisar 
la DF 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es 
recomana la suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat. 
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar 
els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, 
eines de treball, etc.). 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha 
d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi 
introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa 
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del 
reblert de la rasa. 
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Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer 
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de 
corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 
efectuat. 
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia 
instal·lada. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
PPTGTSP 1986 Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 
5.1-IC Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 
5.2-IC Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: 
Drenaje superficial 
 
 
 
EE - INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
EE3 - EMISSORS (PER AIGUA) 
EE36 - RADIADORS D'ALUMINI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EE3635B1,EE3665B1,EE3695B1,EE36C5B1. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Radiadors muntats sobre suports encastats o fixats mecànicament al parament. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la posició del radiador 
- Col·locació dels suports 
- Fixació del radiador als suports 
- Comprovació de la unitat d'obra 
- Retirada dels embalatges i restes de materials 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els suports han de quedar fixats sòlidament al parament. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF 
El radiador ha d'estar penjat amb el número de suports previstos, i pels punts previstos. El 
muntatge ha d'estar fet segons la DT del fabricant i dels reglaments vigents. 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es puguin 
instal·lar i manipular fàcilment els accessoris necessaris per al seu funcionament. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. 
El radiador ha de quedar sensiblement horitzontal, recolzat sobre els suports. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat (posició vertical):  ± 3 mm 
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 3 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les 
especificades al projecte. 
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió durant la col·locació del radiador. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RITE 1998 Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) 
y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
RITE 1998 MOD Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real 
Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la Comisión 
Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios 
* NTE-ICR/1975 Orden de 16 de mayo de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación NTE-ICR/1975 Instalaciones de Climatización: Radiación. 
 
 
 
EE4 - Familia E4 
EE41 - XEMENEIES CIRCULARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EE4146S1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Xemeneies circulars muntades superficialment. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tubs rígids encastats de doble paret d'acer inoxidable, amb aïllament interior de fibra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació dels suports pel muntatge superficial 
- Col·locació dels mòduls connectant-los amb junts i abraçadores. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF 
La xemeneia no ha d'anar travessada per cap element aliè al propi sistema d'evacuació de fums, 
ja siguin suports, tubs d'altres instal·lacions, etc. 
No pot travessar tancaments tallafocs de l'edifici. 
Ha de ser totalment independent dels elements estructurals i de tancament de l'edifici, al que 
anirà unida únicament a través dels suports, dissenyats per permetre la lliure dilatació de la 
xemeneia. 
Les xemeneies que tinguin un recorregut per l'interior de l'edifici han d'estar situades a 
dintre d'una caixa d'obra hermèticament tancada cap als locals per on passi.  Les parets de la 
caixa han de tenir una resistència al foc RF-120 i una resistència acústica de 40 dB com a 
mínim. 
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Es procurarà que la càmara d'aire que queda entre les parets de la xemeneia i de la caixa 
d'obra estigui en comunicació amb l'ambient exterior. 
Es tindrà especial cura de que la caixa de la xemeneia no perdi la seva continuitat en els 
punts d'encontre amb els sostres, pas a través de la coberta i altres singularitats de la 
construcció. 
Diferència temperatura superficial 
parets pròximes i temperatura ambient:  <= 5°C 
Temperatura superficial parets pròximes:  <= 28°C 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Aplomat: 2/1000, <= 15 mm 
TRAM HORITZONTAL: 
El tram horitzontal de la xemeneia ha de ser el més curt possible i fàcilment accessible en 
tota la seva llargària per tal de facilitar-ne les operacions de neteja. 
Ha de tenir un pendent mínim del 3% cap a la connexió amb el tram vertical o el generador per 
tal de facilitar la recollida dels condensats que es formen durant les arrencades. 
S'han d'evitar, en la mesura del possible, els canvis de direcció en el tram horitzontal. Quan 
aquests siguin imprescindibles, es dissenyaran amb un radi de curvatura igual o superior al 
diàmetre hidràulic de la canonada en aquest tram. 
Els canvis de secció es faran amb peces excèntriques amb la seva generatriu superior enrasada 
amb la resta del tram. L'angle de divergència ha de ser inferior a 15°. 
TRAM VERTICAL: 
La unió entre el tram horitzontal i/o inclinat i el vertical es farà preferentment amb una 
peça en T amb angle sobre la horitzontal entre 30° i 60°, per tal d'evitar la formació de 
turbulències. 
La base del tram vertical disposarà d'una zona de recollida de sutge, condensats i aigua de 
pluja, proveïda d'un registre de neteja i un maniguet de drenatje de 20 mm de llargària com a 
mínim. 
Aquest maniguet es connectarà a la xarxa de sanejament mitjançant un tub. 
En el tram vertical s'evitaran els canvis de direcció i de secció. De ser necessaris, els 
canvis de direcció es faran amb radis de curvatura iguals o superiors a 1,5 vegades el 
diàmetre hidràulic de la canonada en aquell tram,  i els canvis de secció amb angles de 
divergència iguals o inferiors a 15°. 
BOCA DE SORTIDA: 
La boca de sortida de fums a l'exterior es situarà de manera que s'eviti la contaminació 
produïda per gasos, vapors i partícules sòlides en zones ocupades permanentment per persones. 
La xemeneia ha de complir les distàncies mínimes des de la seva boca (sense considerar el 
capellet) als obstacles més propers segons les especificacions de la norma UNE 123-001-94. 
El capellet ha d'afavorir l'ascensió lliure de la columna de fums. 
ACCESSORIS: 
S'han de preveure registres de neteja a cada canvi de direcció, exceptuant la sortida de les 
calderes. Els registres han d'estar situats a llocs fàcilment accessibles. 
La xemenia ha de disposar d'orificis de mesura i control de les condicions de la combustió en 
els següents punts: 
- A la sortida de cada generador 
- A una distància entre 1 i 4 m de la boca de sortida 
Els orificis han de tenir un diàmetre entre 5 i 10 mm i han d'estar proveïts d'un tub de 
protecció roscat d'uns 100 mm de llargària, soldat o ancorat a la paret de la xemeneia, i 
provït d'una tapa de tancament. 
En el cas d'orificis destinats a allotjar aparells de forma permanent, l'hermeticitat entre la 
paret de la xemeneia i l'element sensible de l'instrument s'ha d'assegurar amb l'aplicació de 
materials  segellants de característiques adients a la agressivitat dels fums. 
Els orificis es practicaran a la sala de calderes i a l'exterior, mai en comunicació amb 
locals interiors, i es situaran a les següents distàncies mínimes de qualsevol pertorbació del 
flux: 
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- 8 vegades el diàmetre hidràulic de la xemeneia si la pertorbació està entre el punt de 
mesura i la sala de calderes 
- 2 vegades el diàmetre hidràulic de la xemeneia si la pertorbació està entre el punt de 
mesura i la boca de sortida 
TUBS RÍGIDS ENCASTATS DE DOBLE PARET D'ACER INOXIDABLE, AMB AÏLLAMENT INTERIOR DE FIBRA: 
S'han d’instal·lar els mòduls rectes de cilindres concèntrics amb aïllament intermedi, 
connectats entre ells amb muntatge de superfície. 
S'ha d'intercalar un suport de càrrega per a ancoratge a la base de la xemeneia. Els mòduls 
s'han de connectar entre ells mitjançant brides d'unió normalitzades. 
A cada 3 mòduls rectes, verticals, s'ha d’instal·lar un suport de càrrega i si coincideix amb 
una unió de tubs, no cal posar-hi brida d'unió. 
S'ha d’instal·lar un suport de càrrega a la base de cada tram recte vertical, desplaçat de la 
base de la xemeneia. 
Les abraçadores utilitzades per a la seva unió i fixació han de ser de material de qualitat 
igual o superior a la dels mòduls als que van acoblats. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. 
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. 
TUBS RIGIDS ENCASTATS DE DOBLE PARET D'ACER INOXIDABLE, AMB AILLAMENT INTERIOR DE FIBRA: 
Les xemeneies prefabricades es muntaran seguint les instruccions del fabricant, particularment 
pel que fa referència al sistema de subjecció dels mòduls, i fent servir els accessoris 
recomanats pel mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
ELEMENTS AMIDATS EN M: 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
RITE 1998 Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) 
y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
RITE 1998 CORR Correción de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios (RITE) y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias ITE y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de 
los Edificios. 
RITE 1998 MOD Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real 
Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la Comisión 
Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios 
*UNE 100101:1984 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias. 
UNE 123001:1994 Chimeneas. Cálculo y diseño. 
TUBS D'ACER INOXIDABLE + FIBRA + ACER INOXIDABLE: 
UNE 123002:1995 Chimeneas. Chimeneas modulares metálicas. 
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EEA - CAPTADORS SOLARS 
EEA1 - CAPTADORS SOLARS PLANS AMB COBERTA DE VIDRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEA14650. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Captadors solars plans de planxa de coure amb vidre trempat, col·locats amb suport sobre 
coberta plana. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Col·locació dels suports 
- Col·locació dels captadors solars 
- Execució de totes les unions del circuit hidràulic 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF 
Tot el conjunt ha d'estar muntat segons les indicacions de la DT del fabricant i dels 
reglaments vigents. 
La instal·lació ha d'estar construïda en la seva totalitat amb materials i procediments 
d'execució que garanteixin les exigències del servei, la durabilitat, salubritat i 
manteniment. 
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells. 
Els captadors muntats en els seus suports han de quedar sòlidament fixats a l'estructura de 
l'edifici.  
Els elements de la instal·lació han d'anar subjectats pels punts previstos pel fabricant. Si 
es modifica algun suport, aleshores aquest a de quedar degudament protegit contra la corrosió. 
Els elements de la instal·lació que necessitin un manteniment o bé s'hagin de manipular han de 
ser accessibles. 
Ha de ser possible desmuntar elements concrets de la instal·lació amb un nombre mínim 
d'actuacions sobre els altres elements. 
Han d'estar fetes totes les connexions del circuit hidràulic de les plaques i les d'aquestes 
amb la part fixa de la instal·lació. 
Les connexions han de ser estanques. 
Les connexions hidràuliques entre elements no han de provocar esforços recíprocs. 
Ha d'estar feta la prova de servei. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. 
S'ha de comprovar que la estructura de l'edifici reuneixi les condicions necessàries per a 
suportar el pes i les accions de la instal·lació. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels elements que conformen la 
instal·lació es corresponen a les especificades al projecte. 
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si 
un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les 
parts fetes. 
Si s'han d'interrompre les feines de muntatge, aleshores, s'han de protegir els elements que 
ja estan col·locats. 
S'ha d'evitar que els elements captadors quedin exposats al sol durant el muntatge. En aquest 
període les connexions hidràuliques han d'estar obertes, però protegint-les de la entrada de 
brutícia. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
PROJECTE EXECUTIU DE CONSTRUCCIÓ DE 
50 HABITATGES AL c/JOAN UBACH 46-50 
SANTA COLOMA. BARCELONA 
 
 

194 
  

Els elements captadors han de restar tapats fins al moment de la posada en marxa de la 
instal·lació. 
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents 
subministraments. 
Les connexions han de ser estanques. Han de segellar-se amb el sistema d'estanquitat aprovat 
pel fabricant. 
Abans de fer les connexions es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per a eliminar les 
rebabes que hi puguin haver. 
Un cop acabades les feines de muntatge es procedirà a la retirada de la obra de les restes 
d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RITE 1998 Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) 
y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
RITE 1998 MOD Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real 
Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la Comisión 
Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios 
 
 
 
EEAZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A CAPTADORS SOLARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEAZA300. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Omplerta d'instal·lacions d'energia solar tèrmica amb fluid caloportador. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Obertura dels taps de purga de la instal·lació 
- Aportació del fluid caloportador 
- Tapat dels taps de purga 
- Prova de servei 
- Neteja dels possibles vessaments i retirada de l'obra dels bidons i restes de materials 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La instal·lació ha de quedar emplenada i en condicions de funcionament, amb la quantitat i 
tipus de fluid caloportador especificades a la DT 
Els purgadors i totes les sortides d'aire han de quedar tancades un cop introduït el fluid 
caloportador. 
No hi poden haver fuites de fluid en cap punt de la instal·lació. 
No poden quedar bosses d'aire en cap punt de la instal·lació. 
El fluid caloportador ha de ser compatible amb tots els elements que conformen la 
instal·lació. 
La prova de servei ha d'estar feta. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El fluid caloportador s'ha d'introduir al circuit pels punts previstos en la DT 
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Les plaques no poden estar calentes en el moment de dur a terme la omplerta de la 
instal·lació. Per aquest motiu, les tasques d'omplerta s'han de fer amb els captadors ocults a 
la radiació solar. 
Els purgadors s'han de tancar en el moment en que comencin a sortir algunes gotes de fluid 
caloportador. 
S'han de recollir i netejar immediatament els vessaments de fluid que es produeixin. 
Un cop acabades les tasques d'omplerta de la instal·lació es procedirà a la retirada de l'obra 
dels bidons buits, restes de materials, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
l de volum de fluid caloportador que realment admet la instal·lació, amidat segons les 
especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RITE 1998 Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) 
y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
RITE 1998 MOD Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real 
Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la Comisión 
Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios 
 
 
 
EEM - VENTILADORS I CAIXES DE VENTILACIÓ 
EEMJ - CAIXES DE VENTILACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEMJ218B. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Caixes de ventilació amb aillament de polietilè, amb capacitat per a un ventilador axial, 
penjades del sostre i connectades al conducte rectangular. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació dels suports de la caixa 
- Col·locació de la caixa fent coincidir als seus forats amb els conductes corresponents 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF 
S'ha de collar mitjançant visos al suport, utilitzant els forats existents al marc de la 
caixa. 
El suport ha d'estar penjat del sostre. 
S'ha de suportar amb independència dels conductes, que no han d'exercir cap mena d'esforç. Les 
conexions han de ser flexibles per evitar la propagació d'ones sonores. 
Ha d'estar col·locat de manera que les comportes de registre siguin accessibles i practicables 
per al seu manteniment. 
S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica i comprovar que la tensió disponible 
sigui adient. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 50 mm 
- Nivell:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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S'ha de comprovar que el sentit de gir del ventilador es el que li correspongui, així com el 
sentit de circulació de l'aire resultant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
RITE 1998 Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) 
y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
RITE 1998 CORR Correción de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios (RITE) y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias ITE y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de 
los Edificios. 
RITE 1998 MOD Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real 
Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la Comisión 
Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios 
 
 
 
EEU - MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 
EEU1 - PURGADORS AUTOMÀTICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEU11113. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Purgadors de llautó de posició vertical amb connexió per rosca instal·lats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació del tub que ha de rebre el purgador amb mini, estopa o pasta i cintes 
- Roscat del purgador al tub 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar situat a la posició reflectida a la DT, tant pel que fa a la situació espacial, com 
a la posició dins de l'esquema. 
S'ha d’instal·lar el circuit d'anada, 1,5 m per sobre de l'última derivació. 
Ha de ser estanc a la pressió i temperatura de treball. 
Ha d'estar proveit d'un recipient de desguàs connectat a la xarxa de sanejament. 
Si el tub al que es connecta és d'acer, el junt d'estanquitat s'ha de fer amb mini i estopa, 
pastes o cinta. 
Si el tub al que es connecta és de coure, es disposarà una peça especial de llautó roscada al 
purgador i soldada per capilaritat al tub de coure. 
El seu eix principal ha de ser vertical. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell:  ± 10 mm 
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- Verticalitat:  ± 2 mm/10 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les 
especificades al projecte. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RITE 1998 Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) 
y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
RITE 1998 CORR Correción de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios (RITE) y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias ITE y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de 
los Edificios. 
RITE 1998 MOD Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real 
Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la Comisión 
Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios 
*NTE-ICR/1975 Orden de 16 de mayo de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación NTE-ICR/1975 Instalaciones de Climatización: Radiación. 
*NTE-IFC/1973 Instalaciones. Fontanería. Agua Caliente. 
 
 
EEU4 - DIPOSITS D'EXPANSIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEU4U010,EEU4U015. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Instal·lació de dipòsits d'expansió tancats, de planxa d'acer i membrana elàstica, de fins a 
1,4 m3 de capacitat, amb connexions roscades de 3/4”, 1”, 1” 1/2 i 2” 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de l'interior dels conductes de connexió 
- Replanteig de la posició de l'element 
- Col·locació i fixació del dipòsit 
- Connexió al conducte 
- Prova d'estanquitat 
- Retirada de l’obra dels embalatges, retalls de tubs, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
El dipòsit ha de quedar col·locat en el circuit de retorn. 
El diàmetre interior de la tuberia de connexió al dipòsit ha de ser com a mínim de 20 mm. 
Entre el generador de calor i el dipòsit d'expansió no hi ha d'haver cap accessori o element 
que pugui interrompre o tallar el pas de l'aigua. 
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a la localització en l'esquema de la 
instal·lació. 
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El dipòsit ha de quedar anivellat i aplomat. 
En el circuit hi ha d'haver una vàlvula de seguretat incorporada, tarada de manera que la 
sobrepressió en el dipòsit d'expansió, mai sigui superior a 0,5 Kg/cm2. 
En el circuit hi ha d'haver un manòmetre. 
La instal·lació haurà d'estar protegida contra congelacions en cas de glaçada. 
El dipòsit d'expansió ha de suportar un mínim de 300 kPa sense que s'apreciïn fugues o 
deformacions. 
La capacitat del dipòsit ha de ser suficient per absorbir la variació del volum d'aigua de la 
instal·lació, al sobrepassar en 4 ºC la temperatura de treball. 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui 
instal·lar i manipular.  
Distància als paraments laterals:  >= 15 cm 
Toleràncies d’instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat (posició vertical):  ± 5 mm 
- Horitzontalitat (posició horitzontal):  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
S'ha de protegir la membrana de possibles excessos de temperatura. 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
Abans de la instal·lació del dipòsit s'ha de netejar l'interior del tub. 
La llargària del conducte de connexió ha de ser suficient com per fer possible el roscat de 
les unions. 
Ha de quedar instal·lat en una posició tal que en ús no es puguin crear bosses d'aire al 
conducte. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RAP 1979 Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
Aparatos a Presión. 
RITE 1998 Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) 
y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
 
 
EEV - ELEMENTS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, 
CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
EEV2 - ELEMENTS D'OBTENCIÓ DE DADES PER A REGULACIÓ ELECTRÒNICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEV21E00,EEV21D00,EEV21112. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Elements de mesura per a la presa de dades en instal·lacions de climatització. 
S'han contemplat els següents tipus d'elements: 
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- Sondes de temperatura, pressió, humitat relativa, pressió diferencial de l'aire i de 
qualitat de l'aire 
- Termòstats 
- Presòstats 
- Humidòstats 
- Interruptors de cabal 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Connexió a l'equip de regulació 
- Fixació del termòstat al parament 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF 
La part sensible de l'equip de mesura ha de quedar exposada al fluid o element del que es 
volen pendre les lectures, de la manera especificada pel fabricant. 
Les connexions elèctriques i de dades han d'estar fetes. Les connexions s'han de fer d'acord 
amb el sistema de connexió de l'equip. 
Les parts dels equips que s'hagin de manipular, han de ser accessibles. 
La distància entre els equips i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n 
el desmuntatge i manteniment i no ha d'afectar la presa de dades. S'han de respectar les 
distàncies d'instal·lació i les recomanacions d'ubicació especificades a la DT del fabricant. 
 S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per 
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i 
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
Ha d'estar feta la prova de servei. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les 
especificades al projecte. 
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Les connexions a la xarxa de servei es faran un cop tallat el subministrament. 
Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrant 
com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RITE 1998 MOD Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real 
Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la Comisión 
Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios 
RITE 1998 MOD Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real 
Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la Comisión 
Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
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EEV4 - CABLEJAT D'INSTAL.LACIONS DE REGULACIÓ I CONTROL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEV42001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instal·lacions, muntats i 
connectats. 
S'han considerat els següents tipus d'elements: 
- Material per a la instal·lació elèctrica de punts de control 
- Cables per a la transmissió i recepció de dades 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig dels elements que composen la unitat d'obra 
- Estesa de cables i tubs 
- Execució de les connexions 
- Retirada de l'obra del embalatges, retalls de cables, etc. 
- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida al projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF 
Els elements han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament. 
Ha d'estar feta la prova de servei, que cal que aprovi la DF 
 
CABLES DE DADES: 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT 
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany. 
S'han de dur a terme amb l'utillatge adequat i respectant les recomanacions del fabricant del 
cable. 
Tots els cables de dades s'han de muntar protegits dins de conductes (tubs, canals o safates) 
exclusius per a contenir els conductors d'aquesta instal·lació i separats físicament del 
cables de la instal·lació elèctrica. No s'admet cap altre cable conductor aliè a la 
instal·lació. 
La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del cercle circumscrit 
al feix dels conductors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents 
subministraments. 
Un cop instal·lats els elements, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de cables, tubs, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MATERIAL PER A LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE PUNTS DE CONTROL: 
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT 
 
CABLES DE DADES: 
m de llargària realment col·locat, amidat segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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RITE 1998 Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) 
y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 
 
EEZ - ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 
EEZ5 - ELEMENTS ESPECIALS PER A EMISORS (PER AIGUA) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEZ52320. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Conjunt de valvuleria per a radiadors. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Muntatge dels accessoris del radiador (purgador, detentor, etc.) 
- Connexió al circuit d'aigua 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'aixeta d'entrada d'aigua ha de quedar instal·lada a una de les connexions superiors del 
radiador i a l'altra  s'hi ha de connectar el purgador. A una connexió inferior hi ha d'haver 
una vàlvula de retorn i a l'altra el tap cec. Totes les connexions s'han de fer amb el tap i 
la reducció corresponents. 
Tots els elements de maniobra, control i connexió han de quedar visibles i accessibles per al 
seu manteniment. 
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació i el conjunt 
d'accessoris i vàlvules del radiador. 
No hi han d'haver fuites en cap de les connexions. 
Cal deixar el radiador en condicions de funcionament. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. 
El procés de muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant. S'ha de 
seguir la seqüència de muntatge proposada per aquest. 
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva 
unió. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. 
Un cop acabades les feines de muntatge es procedirà a la retirada de la obra de les restes 
d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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RITE 1998 Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) 
y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
RITE 1998 CORR Correción de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios (RITE) y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias ITE y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de 
los Edificios. 
RITE 1998 MOD Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real 
Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la Comisión 
Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios 
 
 
 
EF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
EF5 - TUBS DE COURE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EF5283B2,EF5293B2,EF52A3B2,EF5263B2,EF52B3B3,EF52A3B3,EF5393B7,EF5343B7,EF5383B7,EF5343B2,EF52
93B7,EF5383B2,EF5363B7. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Conduccions amb tub de coure semidur o recuit, col·locades i els seus elements auxiliars de 
connexió. 
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents: 
- Instal·lació dels tubs 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Connectat a pressió 
- Soldat per capil·laritat 
- Soldat per capil·laritat amb soldadura forta d’aliatge de plata, en tubs per a 
instal·lacions frigorífiques 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locació superficial 
- Soterrat 
- Encastat 
- Col·locat a l’interior de canals 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents: 
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs 
fàcilment accessibles (muntants, etc.) 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de 
calderes, escalfadors, etc.) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Tubs: 
- Replanteig del traçat 
- Muntatge en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF 
Les unions han de ser estanques. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. 
TUBS: 
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En les instal·lacions amb tubs connectats a pressió, totes les unions, canvis de direcció i 
sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris de compressió. 
En les instal·lacions de tub soldat per capil·laritat, totes les unions, canvis de direcció i 
sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà d'accessoris soldats per capil·laritat. 
En les instal·lacions de tub soldat amb soldadura forta (amb aliatge de plata), totes les 
unions entre tubs i entre aquests i els accessoris, han d’estar fetes amb soldadura d’aquest 
tipus. 
El tub no ha de quedar aixafat en les corbes. La secció del tub s’ha de mantenir 
aproximadament constant al llarg de tot el recorregut. 
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un 
pendent mínim del 0,5% per a possibilitar l'evacuació d'aquests condensats. 
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de 
qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. 
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm. 
Les conduccions que portin aigua freda han d'anar isolades amb una barrera de vapor, igual o 
superior a 200 MPa m s/g 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha 
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del 
passamurs no hi pot quedar cap accessori. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
TUBS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT: 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o 
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar 
preferentment a prop del paviment o del sostre. 
La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta 
separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. 
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i 
l'alineació del tub. 
Els suports s'han de fixar amb tacs i visos. Entre el suport i el tub s'ha d'interposar una 
anella elàstica. El suport no s'ha de soldar al tub. 
No es poden transmetre esforços entre la canonada i els elements que la suporten. 
Separació màxima entre suports (en metres): 

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                   │          Diàmetre del tub (mm)         │ 
│                   │────────────────────────────────────────│ 
│                   │ 6 - 8  │ 12 - 22 │ 28 - 54  │ 64 - 108 │ 
│───────────────────│────────│─────────│──────────│──────────│ 
│Trams verticals    │ <= 1,8 │  <= 2,4 │  <= 3    │  <= 3,7  │ 
│───────────────────│────────│─────────│──────────│──────────│ 
│Trams horitzontals │ <= 1,2 │  <= 1,8 │  <= 2,4  │  <= 3    │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 
TUBS ENCASTATS: 
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu. 
Han de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar dins de beines de protecció 
adequada, que permeti la lliure dilatació. 
S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 
TUBS COL·LOCATS A L’INTERIOR DE CANALS: 
El tub, o en el seu defecte l’aïllament que porti, ha de quedar subjectat a la canal 
mitjançant els accessoris de fixació del fabricant de la canal, o en el seu defecte, amb algun 
mitjà expressament aprovat per aquest. 
No es poden transmetre esforços entre la canal i el tub. 
TUBS SOTERRATS: 
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Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu. 
Hauran de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar envoltades de sorra fina 
rentada o inert. 
S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Les connexions a la xarxa de servei es faran un cop tallat el subministrament. 
TUBS: 
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent 
d'olis i greixos. 
TUBS COL·LOCATS A L’INTERIOR DE CANALS: 
En canals tancades, la base ha d’estar col·locada en tot el seu recorregut abans de la 
col·locació del tub. 
En canals obertes, els accessoris de fixació del tub i que alhora suporten la tapa de la canal 
han d’estar col·locats abans de la col·locació del tub. 
Es tindrà cura de no malmetre la canal durant les operacions de soldeig i de muntatge del tub. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS: 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
 
 
EFR - RECOBRIMENTS D'AÏLLAMENTS 
EFR1 - RECOBRIMENTS D'AÏLLAMENTS TÈRMICS DE CANONADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EFR11111. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Recobriments d'aïllaments tèrmics de canonades amb planxa d'alumini. 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents: 
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs 
fàcilment accessibles (muntants, etc.) 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de 
calderes, escalfadors, etc.) 
CONDICIONS GENERALS: 
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El recobriment serà continu a tot el llarg de la canonada no deixant en cap punt al descobert 
l'aïllament tèrmic. 
Per al recobriment dels accessoris de la canonada, com ara colzes, brides o vàlvules, 
s'utilitzaran únicament les peces especials adequades, colzes de planxa d'alumini i cobertes 
de vàlvules o brides. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es recobriran primer els trams de canonades i posteriorment es col·locaran les cobertes de 
brides i vàlvules que abraçaran els extrems dels recobriments adjacents. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EH - Familia H 
EH3 - LLUMS DECORATIVES ESPECIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EH32U010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Llums decoratius per a interiors, fixats al parament o de peu. 
S'han considerat els elements següents: 
- Aplics. 
- Estructures multilàmpades suspeses mitjançant cables o muntades superficialment amb suports. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Llum fix: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF 
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 
 
LLUM FIX: 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i 
cables) i la lluminària. 
El cable ha de quedar subjectat per la coberta a la carcassa del projector, de manera que no 
es transmetin esforços a la connexió elèctrica. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i 
femelles. 
Els conductors de línia, fases i neutre, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de 
cargol als borns del llum. 
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 
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Ha de quedar garantit el grau de protecció de la lluminària en el punt d'entrada dels cables. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les 
especificades al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
LLUM FIX: 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del 
fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. 
En llums col·locats en caixa, no s'ha de muntar el llum fins que no s'hagi col·locat la caixa 
de suport. 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 
 
EJ - Familia J 
EJ1 - APARELLS SANITARIS 
EJ13 - LAVABOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ13T001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de lavabo de porcellana, de gres esmaltat o de 
planxa d'acer. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Encastat a un taulell 
- Sobre un peu 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació del lavabo a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
CONDICIONS GENERALS: 
El lavabo instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior del lavabo ha de ser la 
reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF 
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Si el lavabo es col·loca encastat a un taulell, ha d'estar fixat sòlidament a aquest amb el 
sistema indicat pel fabricant. 
Si la col·locació és amb suports murals o sobre un peu, el lavabo ha d'estar fixat sòlidament 
al parament i recolzat, en el segon cas, sobre el corresponent peu. 
L'acord amb el revestiment del parament, i entre el lavabo, el peu i el paviment, o entre el 
lavabo i el taulell, segons sigui el cas, ha de quedar rejuntat amb silicona neutra. 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació. 
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable 
de coure nu, de secció >= 2,5 mm2. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EJ14 - INODORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ14T005. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'inodor de porcellana o de gres esmaltat, de 
sortida vertical o horitzontal, col·locat amb fixacions verticals o sobre el paviment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'inodor a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
CONDICIONS GENERALS: 
L'inodor instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 
La tapa i el seient han de quedar centrats, no oferir resistència ni tenir joc en el seu 
moviment. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'inodor ha de ser la 
reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF 
Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions 
subministrades pel fabricant. 
L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat. 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació mitjançant una pasta 
segelladora en els aparells de descàrrega horitzontal, o mitjançant un junt de cautxú o de 
neoprè en els de descàrrega vertical. 
Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que l'aparell 
funcioni correctament. 
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable 
de coure nu, de secció >= 2,5 mm2. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivells: ± 10 mm, Ha de coincidir amb el bidet 
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- Horitzontalitat:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EJ18 - AIGÜERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ18T003. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'aigüera de gres esmaltat o d'acer. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Amb suports murals 
- Encastat a un taulell 
- Sobre moble 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'aigüera a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
CONDICIONS GENERALS: 
L'aigüera instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides al element simple. 
Ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 
L'alçària des del nivell del paviment fins al nivell frontal superior de l'aigüera ha de ser 
la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF 
Ha d'estar fixat sòlidament al parament amb els suports murals, o bé recolzat sobre el moble 
de suport. 
L'acord amb el revestiment i amb el taulell ha de quedar rejuntat amb silicona neutra. 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
PROJECTE EXECUTIU DE CONSTRUCCIÓ DE 
50 HABITATGES AL c/JOAN UBACH 46-50 
SANTA COLOMA. BARCELONA 
 
 

209 
  

EJ19 - SAFAREIGS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de safareig de gres esmaltat o de formigó. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Amb suports murals 
- De peu 
- Sobre moble 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació del safareig a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
CONDICIONS GENERALS: 
El safareig instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, o en la posició prevista en el projecte i 
centrat amb l'especejament de l'enrajolat. 
L'alçària des del nivell del paviment fins al nivell frontal superior del safareig ha de ser 
la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada en la DF 
Ha d'estar fixat sòlidament al parament amb els suports murals, o bé recolzat sobre el moble 
de suport o sobre els suports de peu. 
L'acord amb el revestiment ha de quedar rejuntat. 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EJ2 - AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ24A121,EJ23T001,EJ28T002,EJ29T003,EJ2ZI030,EJ2ZI020,EJ281010,EJ2ZI010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, 
muntades superficialment o encastades. 
S'han considerat els elements següents: 
- Aixeta connectada al tub d'alimentació 
- Bateria mural connectada al tub d'alimentació i al de desguàs, si porta sobreixidor 
incorporat 
- Broc connectat al tub d'alimentació i la de desguàs, si porta sobreixidor incorporat 
- Ruixador connectat al braç de la dutxa 
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- Suport per a dutxa de telèfon 
- Tub flexible connectat al tub d'alimentació i a la dutxa de telèfon 
- Dutxa de telèfon connectada a tub flexible 
- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats 
- Colze d'enllaç 
- Mecanisme per a cisterna de descàrrega o d'alimentació connectat a l'aparell sanitari 
- Enllaç mural 
- Maniguet flexible connectat a l'accessori d'enllaç i a l'aixeta 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'aixeta o l'accessori 
- Segellat dels junts 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
CONDICIONS GENERALS: 
Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a 
l'element simple. 
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a 
la posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat. 
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu 
defecte, la indicada per la DF 
Ha de quedar ben fixat al seu suport. 
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de 
desguàs quan calgui. 
En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb 
el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell:  ± 10 mm 
FLUXOR: 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la 
connexió del tub de descàrrega amb l'aparell sanitari. 
Si és fluxor antirobatori, ha d'estar col·locat per la part posterior de la paret i ha de 
quedar connectat amb el polsador encastat directament a la paret, de manera que permeti el seu 
correcte accionament. 
MECANISME PER A CISTERNA: 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la 
connexió del tub de descàrrega amb l'aparell sanitari. 
Una vegada instal·lat ha de comprovar-se el bon funcionament del mecanisme. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon 
acord amb el revestiment. 
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans. 
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NBI-AGUA-1975 Orden de 9 de diciembre de 1975 por la que se aprueban las Normas Básicas para 
las Instalaciones interiores de suministro de agua. 
 
 
EJ5 - BATERIES PER A COMPTADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ5234XF,EJ5234QD,EJ5234CD. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Col·locació de bateries i connexió al ramal principal i a les derivacions individuals. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
- Col·locació de bateria sobre suports 
- Connexió a la xarxa de subministrament 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
La bateria s'ha d’instal·lar dins d'una cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans 
d’il·luminació i d'evacuació. 
S'ha de col·locar sobre suports ancorats al parament i separada del parament. 
Cal que quedi suficientment separada del terra, del sostre i dels paraments laterals, de 
manera que es puguin instal·lar i manipular tots els comptadors. 
La connexió amb el tub d'alimentació no ha de tenir fuites. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF 
Distància de la primera línia de comptadors al terra:  >= 35 cm 
Distància de l'última línia de comptadors al terra:  <= 120 cm 
Ha d'estar feta la prova de l'instal·lació un cop connectats els comptadors. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NBI-AGUA-1975 Orden de 9 de diciembre de 1975 por la que se aprueban las Normas Básicas para 
las Instalaciones interiores de suministro de agua. 
 
 
EJM - ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 
EJM1 - COMPTADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJM1A403. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Comptadors d'aigua amb unions roscades o embridades connectats a una bateria o a un ramal. 
Els comptadors de diàmetre nominal igual o superior a 2" han d'anar connectats amb brides. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
- Col·locació del comptador 
- Preparació de les unions a roscar 
- Connexió a la xarxa de fluid amb els seus accessoris corresponents 
- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
PROJECTE EXECUTIU DE CONSTRUCCIÓ DE 
50 HABITATGES AL c/JOAN UBACH 46-50 
SANTA COLOMA. BARCELONA 
 
 

212 
  

El comptador ha de quedar instal·lat dins d'una cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans 
d'il·luminació i d'evacuació. 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui 
instal·lar i manipular. 
Les connexions amb les conduccions d'entrada i de sortida no han de tenir fuites, han de ser 
enroscades i amb junt de material elàstic. 
Abans i després del comptador ha de quedar instal·lada una aixeta de pas i una vàlvula de 
retenció si el comptador no la porta incorporada, segons les especificacions del seu plec de 
condicions. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NBI-AGUA-1975 Orden de 9 de diciembre de 1975 por la que se aprueban las Normas Básicas para 
las Instalaciones interiores de suministro de agua. 
 
 
 
EK - Familia K 
EK1 - CAMBRES REGULADORES DE PRESSIÓ I CABAL 
EK12 - ARMARIS REGULADORS PRESSIÓ MITJANA / PRESSIÓ BAIXA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EK12A501. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Armaris reguladors de pressió mitjana d'entrada i pressió baixa de sortida muntats 
superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació de l'armari 
- Connexió a la xarxa elèctrica de terres 
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'armari ha d'estar situat segons les recomanacions tècniques de la companyia subministradora 
i amb ventilació suficient. 
La seva col·locació no ha de provocar el seu deteriorament ni ha d'impedir la lliure 
circulació de les persones. 
La instal·lació ha d'anar aïllada elèctricament. 
Ha de quedar correctament connectat a la xarxa de subministrament i distribució. 
Ha de quedar feta la prova d'estanquitat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de netejar l'interior de les canonades i dels elements de pols i impureses. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 60670-1:1993 Instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o 
comerciales. Parte 1: Generalidades y terminologia. 
RIG 1993 Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales. 
RRACG 1974 Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y 
Acometidas de Combustibles Gaseosos e instrucciones MIG. 
DECRETO 2913/1973 Decreto 2913/1973, de 26 de octubre (Industria), por el que se aprueba el 
Reglamento General del Servicio público de Gases Combustibles. 
 
 
 
EK2 - ELEMENTS DE MESURA, SEGURETAT, CONTROL I REGULACIÓ 
EK21 - REGULADORS DE PRESSIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EK213366. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Reguladors de pressió muntats entre tubs. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Amb connexions roscades 
- Amb connexions embridades 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució 
- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La instal·lació ha d'estar feta segons les recomanacions de la companyia subministradora, en 
lloc accessible, ventilat, i evitant el seu deteriorament. 
Ha de quedar correctament connectat a la xarxa de subministrament i distribució. 
La unió amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
La seva col·locació ha de ser vertical o horitzontal. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de netejar l'interior dels broquets d'empalmament a la xarxa. 
 
REGULADORS ROSCATS: 
S'ha de comprovar que les rosques estiguin en bon estat. 
 
REGULADORS EMBRIDATS: 
S'ha de comprovar que les brides, junts i cargols estiguin en bones condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RIG 1993 Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales. 
* UNE 60670-1:1993 Instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o 
comerciales. Parte 1: Generalidades y terminologia. 
DECRETO 2913/1973 Decreto 2913/1973, de 26 de octubre (Industria), por el que se aprueba el 
Reglamento General del Servicio público de Gases Combustibles. 
 
 
 
EK22 - VÀLVULES DE SEGURETAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EK223236. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Muntatge de vàlvula de seguretat per a instal·lacions de gas. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Vàlvules de seguretat d'interrupció muntades entre tubs, roscades o embridades 
- Vàlvules de seguretat de fuita muntades entre tubs, roscades 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució 
- Prova d'estanquitat 
- Tarat de l'aparell 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
La instal·lació ha d'estar feta segons les recomanacions de la companyia subministradora, en 
lloc accessible, ventilat, i evitant el seu deteriorament. 
Ha de quedar correctament connectat a la xarxa de subministrament i distribució. 
La unió amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova. 
Una vegada instal·lada i feta la prova de la instal·lació s'ha de tarar a la seva pressió 
d'engegada i cal comprovar que el seu funcionament sigui el correcte. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de netejar l'interior dels broquets d'empalmament a la xarxa. 
VÀLVULES ROSCADES: 
S'ha de comprovar que les rosques estiguin en bon estat. 
VÀLVULES EMBRIDADES: 
S'ha de comprovar que les brides, junts i cargols estiguin en bones condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RIG 1993 Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales. 
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*UNE 60670-1:1993 Instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o 
comerciales. Parte 1: Generalidades y terminologia. 
DECRETO 2913/1973 Decreto 2913/1973, de 26 de octubre (Industria), por el que se aprueba el 
Reglamento General del Servicio público de Gases Combustibles. 
 
 
EK24 - COMPTADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EK243116. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Comptadors de manxa o turbina muntats entre tubs. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Amb connexions roscades 
- Amb connexions embridades 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació de l'aparell sobre el seu suport 
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha d’instal·lar en un lloc accessible, visible, sec i ventilat, i de manera que quedi ben 
fixat i el seu funcionament sigui el correcte. 
Ha de quedar correctament connectat a la xarxa de subministrament i distribució. 
La unió amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova. 
No s'ha de col·locar en cambres d’instal·lacions si no són per al seu ús exclusiu. 
Abans del comptador s'ha de col·locar una aixeta de pas de les característiques que requereix 
la instal·lació. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
Alçària col·locació:  <= 2,2 m 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de netejar l'interior dels broquets d'empalmament a la xarxa. 
S'ha de comprovar que les rosques, les brides, els junts i els cargols estiguin en bon estat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RRACG 1974 Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y 
Acometidas de Combustibles Gaseosos e instrucciones MIG. 
RIG 1993 Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales. 
DECRETO 2913/1973 Decreto 2913/1973, de 26 de octubre (Industria), por el que se aprueba el 
Reglamento General del Servicio público de Gases Combustibles. 
*UNE 60670-1:1993 Instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o 
comerciales. Parte 1: Generalidades y terminologia. 
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EK27 - BATERIES DE COMPTADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EK27AC00. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Bateries per a comptadors de gas natural del tipus G4 (4 m3/h) en tub de coure. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Fixació de la bateria 
- Preparació dels extrems dels tubs per a les unions 
- Connexió al tub col·lector 
- Prova d'estanquitat 
- Prova de funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF 
Les unions dels tubs entre si i d'aquests amb els accessoris han d'estar fetes d'acord amb els 
materials en contacte i de manera que el sistema emprat asseguri la estanquitat per al gas que 
hi circuli. 
Tots els elements que conformen la instal·lació han de ser compatibles entre si i han d'estar 
muntats i connectats de manera adequada deixant la instal·lació en condicions de funcionament. 
El muntatge i les connexions han d'estar fetes segons les especificacions de la DT del 
fabricant, dels reglaments vigents i de les normes i recomanacions de les companyies 
subministradores. 
Ha de ser totalment independent dels elements estructurals i de tancament de l'edifici, al que 
anirà unida únicament a través dels suports, dissenyats per permetre la lliure dilatació dels 
tubs. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. 
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les 
especificades al projecte 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Les connexions a la xarxa de servei es faran un cop tallat el subministrament. 
Les proves sobre la bateria muntada han de ser fetes per personal especialitzat. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RIG 1993 Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales. 
UNE 60490:2000 Centralización de contadores de volumen de gas de capacidad máxima 6 m3/h, para 
combustibles gaseosos, mediante módulos prefabricados. 
* UNE 60495:1998 Combustibles gaseosos. Soportes para contadores de membrana. 
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* UNE 60670-4:1999 Instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o 
comerciales. Parte 4: Diseño y constrkucción. 
 
 
 
EL - INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT 
ELG - ASCENSORS HIDRÀULICS D'IMPULSIÓ OLEODINÀMICA DIRECTA PER A 12 PERSONES, COM A 
MÀXIM 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ELG5T001,ELG5T002. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Aparells elevadors amb impulsió hidràulica instal·lats de forma permanent 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació de guies i pistó 
- Col·locació d'amortidors de fossat 
- Col·locació de portes d'accés 
- Col·locació del grup tractor i connexions elèctriques 
- Col·locació del quadre i cable de maniobra i connexions elèctriques 
- Col·locació del bastidor i cabina amb acabats 
- Col·locació de portes de cabina 
- Col·locació del limitador de velocitat i paracaigudes 
- Col·locació de la botonera de cabina i connexions elèctriques 
- Col·locació de les botoneres de pis i connexions elèctriques 
- Col·locació del selector de parades i connexions elèctriques 
- Prova de servei de l'instal·lació 
CONDICIONS GENERALS: 
Les guies han d'anar fixades a l'estructura de l'edifici amb suports i brides que les 
subjectin per la base. Han de tenir una franquícia suficient que permeti els moviments propis 
de l'estructura. 
Els acoblaments entre perfils han de ser encadellats pels extrems i s'han de col·locar plaques 
d'unió cargolades a les bases de les guies. 
Quan els amortidors d'un dispositiu de retenció s'utilitzen per a limitar el recorregut de la 
cabina en descens, s'exigeix la col·locació d'un pedestal al fossat de 0,5 m d'alçada, a menys 
que el suports fixos del dispositiu de retenció no estiguin muntats sobre les guies de la 
cabina. 
Els amortidors han d'anar col·locats sobre l'esmentat pedestal a la part inferior del 
recorregut. 
Els amortidors han de mantenir parada la cabina, amb la càrrega nominal a una distància no 
superior a 0,12 m sota el nivell del pis més baix. 
El grup tractor ha d'anar col·locat a la part inferior del recorregut en una cambra d'ús 
exclusiu. 
Tot el conjunt format pel grup tractor ha d'estar assentat sobre els elements antivibratoris 
necessaris. 
L'armari elèctric de maniobra situat a la cambra de maquinària s'ha d'ancorar o recolzar 
mitjançant suports antivibratoris. 
El quadre de maniobra, la cabina i els comandaments exteriors han de quedar connectats 
elèctricament entre si. 
El limitador de velocitat ha d'anar col·locat a la part superior del recorregut. 
El paracaigudes ha d'anar col·locat a la part inferior de la cabina. 
La botonera de cabina ha d'anar fixada a la paret i  ben anivellada. 
Les botoneres de pis han d'anar encastades a la paret de cada replà, anivellades i a prop de 
la porta d'accés de l'aparell elevador corresponent. 
Les botoneres han d'anar col·locades de manera que cap peça sota tensió elèctrica sigui 
accessible a l'usuari. 
Els selectors de parades han d'anar fixats a la paret del buit a l'alçada necessària de cada 
planta per a aturar la cabina al nivell del pis corresponent. 
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Toleràncies: 
- Desplom de les portes d'accés respecte les verticals del llindar de la cabina:  <= 5 mm 
- S'han de complir a més les distàncies i les franquícies següents: 
     - Porta de la cabina - tancament del buit:  <= 12 cm 
     - Porta de la cabina - porta exterior:  <= 15 cm 
     - Element mòbil - tancament del buit:  >= 3 cm 
     - Entre els elements mòbils:  >= 5 cm 
CONDICIONS GENERALS (SEGONS REAL DECRETO 1314/97) 
L'aparell ha de tenir instal·lats els components de seguretat següents: 
- Dispositiu de bloqueig de les portes dels replans 
- Dispositiu que impedeixi la caiguda de la cabina i els moviments ascendents incontrolats (en 
cas de tall d'energia o d'avaria dels components) 
- Limitador de l'excés de velocitat 
- Amortiguadors d'acumulació d'energia 
- Amortiguadors de dissipació d'energia 
No ha de ser possible d'activar la posada en moviment, en el cas que la càrrega superi el 
valor màxim admissible. 
Els ascensors ràpids, han de tenir instal·lat un dispositiu de control i comandament de la 
velocitat. 
Ha de tenir instal·lat un dispositiu que impedeixi el moviment de la cabina quan estigui 
oberta alguna de les portes dels replans i que no permeti obrir les portes dels replans en el 
cas de que la cabina no estigui parada al replà corresponent. 
Els contrapesos han de quedar instal·lats de manera que no hagi risc de xoc amb la cabina o de 
caure a sobre d'aquesta. 
El dispositiu que ha d'impedir la caiguda lliure de la cabina, ha de ser independent dels 
elements de suspensió. La parada produïda per aquest dispositiu no ha de provocar una 
desacceleració perillosa per als ocupants. 
En cas de superar-se la temperatura màxima prevista pel fabricant, en la cambra que allotja el 
grup tractor, l'ascensor ha de finalitzar el moviment en curs, però no ha de respondre a cap 
nova ordre. 
Ha de preveure mitjans d'evacuació de les persones retingudes en la cabina. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El buit, el fossat i la cambra de maquinària de l'ascensor han d'estar completament acabats i 
han de complir les condicions fixades a la DT i en el "Reglamento de Aparatos Elevadores". 
S'han de seguir les instruccions de la DT facilitada pel fabricant de cada un dels elements 
que formen la partida d'obra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
RAE 1966 Orden de 30 de junio de 1966 por la que se aprueba el texto revisado del Reglamento 
de Aparatos Elevadores. 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
REAL DECRETO 1314/1997 Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, 
sobre ascensores. 
ASCENSORS HIDRÀULICS: 
UNE-EN 81-2:2001 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 
2: Ascensores hidráulicos. 
*ORDEN 3/3/1980 MINUSVÁLIDOS Orden de 3 de marzo de 1980 sobre características de los accesos, 
aparatos elevadores y condiciones interiores de las viviendas para minusválidos proyectadas en 
inmuebles de protección oficial. 
 
 
EM - Familia M 
EM1 - Familia M1 
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EM11 - Familia M11 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EM112055,EM111015,EM114005. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Detectors per a instal·lacions de protecció d'incendis i gasos, muntats superficialment. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Detectors iònics de fums. 
- Detectors tèrmics de fum. 
- Detectors termovelocimètrics. 
- Detectors de CO. 
- Detectors autònoms de CO. 
- Detectors de gas natural 
- Sensor analògic per a GLP 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fixació de la base a la superfície 
- Connexió de la base a la xarxa elèctrica (No inclosa la xarxa a la P.O.) 
- Connexió de la base al circuït de detecció (excepte detectors autònoms) (No inclos el 
circuit a la P.O.) 
- Acoblament del cos a la base 
- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF 
La base s'ha de fixar sòlidament a la superficie mitjançant tacs i visos. 
El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base. 
 
DETECTORS AUTÒNOMS DE CO: 
Els senyals lluminosos d'alarma i servei han de quedar encarats al punt d'accés a la zona que 
han de protegir. 
Ha d'anar connectat a la xarxa general d'alimentació elèctrica, a 230 V. 
 
DETECTORS DE FUMS, GAS, DE CO I TÈRMICS NO AUTÒNOMS: 
El senyal lluminós d'alarma ha de quedar encarat al punt d'accés de la zona que ha de 
protegir. 
Ha de quedar connectat pel sistema de dos conductors a la xarxa que li correspon, d'una 
central de detecció, a 24 V. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. 
Les connexions es faran amb els estris adequats. 
Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de 
la Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios. 
RIPI 1993 Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios. 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
RESOLUCIÓ 22/3/1995 Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general 
d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, 
d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
 
 
 
EN - Familia N 
EN1 - VÀLVULES DE COMPORTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EN12B4F0,EN11B3L0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Vàlvules de comporta manuals roscades o embridades, muntades. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntades superficialment 
- Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de l'interior del tubs i de les unions 
- Preparació de les unions amb els elements d’estanqueitat 
- Connexió de la vàlvula als tubs 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
El volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a 
la pressió de treball. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra 
del volant amb la mà. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla 
horitzontal. 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un 
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
MUNTADES EN PERICÓ: 
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir amb el 
centre del pericó. 
La separació entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perque pugui girar 
el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin 
col·locar i treure tots els cargols de les brides. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques 
d'unió. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el 
moment d'executar les unions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
 
 
EN7 - VÀLVULES DE REGULACIÓ 
EN71 - VÀLVULES DE TRES VIES MOTORITZADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EN712543. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Vàlvules de regulació de multivies motoritzades, muntades roscades entre tubs. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Vàlvula de tres vies 
- Vàlvula de quatre vies 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs 
- Preparació de les unions amb cintes 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa de subministrament 
- Connexió del motor a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i el motor a la línia d'alimentació 
elèctrica. 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
Les connexions han de ser estanques a la pressió de treball. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques 
d'unió. 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el 
moment d'executar les unions. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 
Ha de quedar feta la prova de servei, segons les especificacions de la DT i aprovada per la DF 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RITE 1998 MOD Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real 
Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la Comisión 
Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 
 
EN8 - VÀLVULES DE RETENCIÓ 
EN83 - VÀLVULES DE RETENCIO DE DISC MUNTADES ENTRE BRIDES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EN83B3E7. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Vàlvules de retenció de disc embridades, muntades. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntades superficialment 
- Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de l'interior dels tubs 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova d'estanquitat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de col·locar de forma que els eixos de la vàlvula i de la tuberia quedin alineats. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
El pes de la tuberia no ha de descansar sobre la vàlvula. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un 
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
 
MUNTADES EN PERICÓ: 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin 
col·locar i treure tots els cargols de les brides. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No precisa de junts per a garantir l'estanquitat. 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
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ENF - VÀLVULES PER A INSTAL.LACIONS DE CALEFACCIÓ I ACS 
ENF1 - VÀLVULES DE REGULACIÓ TERMOSTÀTICA PER A ACS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ENF11B05,ENF11B08. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Vàlvules de regulació termostàtica per a instal·lacions d’aigua calenta sanitària. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d’obra 
- Neteja de l'interior dels tubs 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova de funcionament 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF 
Les parts de la vàlvula que s’hagin de manipular, han de ser accessibles. 
La distància entre la vàlvula i els elements que l’envolten ha de ser suficient per permetre’n 
el desmuntatge i manteniment. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
No s’han de transmetre esforços entre els elements fixes de la instal·lació i la vàlvula. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per 
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d’estar fets amb els materials i 
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. 
El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. 
S’ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de la vàlvula corresponen a les 
especificades al projecte. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Les connexions a la xarxa de servei es faran un cop tallat el subministrament. 
Un cop instal·lada la vàlvula, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
 
 
ENG - Familia NG 
ENG1 - Familia NG1 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ENG1W010,ENG1I040,ENG1I030. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Vàlvules de tall per a gas, d'accionament manual, per a instal·lacions en edificis. 
S'han considerat els tipus de vàlvules següents: 
- Vàlvules amb obturador esfèric 
- Vàlvules amb obturador cònic (de mascle cònic) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació dels extrems dels tubs 
- Neteja de rosques i d'interior de tubs 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova d'estanquitat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF 
El volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
El seu muntatge ha d'estar fet d'acord amb les instruccions de la DT del fabricant, els 
reglaments vigents i les normes pròpies de les companyies subministradores. 
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla 
horitzontal. 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un 
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a 
la pressió de treball. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra 
del volant amb la mà. 
No s'han de transmetre esforços entre les canonades i la vàlvula. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 30 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les 
especificades al projecte. 
Les connexions a la xarxa de servei es faran un cop tallat el subministrament. 
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les 
rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el 
sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s'ha d'interposar el 
material necessari per a la obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i 
pressió de servei. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el 
moment d'executar les unions. 
Un cop instal·lada la vàlvula, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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RIG 1993 Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales. 
* UNE 60718:2001 Llaves metálicas de obturador esférico y de macho cónico, accionadas 
manualmente, para instalaciones receptoras que utilizan combustibles gaseosos a presiones de 
servicio hasta 0,5 MPa (5 bar). Características dimensionales y de bloqueo. 
* UNE 60718/1M:2002 Llaves metálicas de obturador esférico y de macho cónico, accionadas 
manualmente, para instalaciones receptoras que utilizan combustibles gaseosos a presiones de 
servicio hasta 0.5 MPa  (5bar). Características dimensionales y de bloqueo. 
 
VÀLVULES DE FINS A 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL: 
* UNE-EN 331:1998 Llaves de obturador esférico y de macho cónico, accionadas manualmente, para 
instalaciones de gas en edificios. 
 
VÀLVULES DE DIAMETRE NOMINAL SUPERIOR A 50 MM I NO SUPERIOR A 100 MM: 
UNE 60708:1998 Llaves metálicas de obturador esférico y de macho cónico, accionadas 
manualmente, para instalaciones receptoras que utilizan combustibles gaseosos a presiones de 
servicio hasta 0,5 MPa (5 BAR), de diámetro mayor de 50mm y no superior a 100mm. 
 
 
 
ENX - GRUPS DE PRESSIÓ 
ENX1 - GRUPS DE PRESSIÓ D'AIGUA DE MEMBRANA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ENX12115. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Grups de pressió d'aigua de membrana muntats sobre bancada. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fixació del dipòsit 
- Fixació de la bomba a la bancada 
- Col·locació accessoris grup 
- Connexions bomba-dipòsit i accessoris 
- Connexions a la xarxa de subministrament i a la de distribució 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La bomba ha d'estar connectada a la xarxa a què ha de donar servei, i el motor a la línia 
d'alimentació elèctrica. 
Les canonades d'aspiració i d'impulsió han de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que les 
boques corresponents. 
Les reduccions de diàmetre s'han de fer amb peces còniques, amb una conicitat total <= 30°. 
Les reduccions que siguin horitzontals s'han de fer excèntriques i han de quedar enrasades per 
la generatriu superior, per tal d'evitar la formació de bosses d'aire. 
La bomba ha de quedar fixada sòlidament a una bancada de superfície llisa i anivellada. 
La subjecció de la bomba s'ha de fer calçant-la amb espàrrecs o amb cargols, utilitzant els 
forats de les potes del motor. 
Les canonades no han de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. 
Les unions han de ser completament estanques. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit 
convenient. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
* NTE-IFF/1973 Orden de 7 de junio de 1973, por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-
IFF, "Instalaciones. Fontanería. AGUA FRÍA." 
 
 
 
EP - Familia P 
EP2 - Familia P2 
EP22 - Familia P22 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP221J23. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Unitats exteriors d'intercomunicadors muntades. 
S'han considerat els muntatges següents: 
- Muntades superficialment. 
- Encastades. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Muntades superficialment: 
- Connexió a la xarxa elèctrica del circuit de communicació 
- Col·locació de l'unitat dins una caixa muntada superficialment en el parament 
Encastades: 
- Connexió a la xarxa elèctrica del circuit de communicació 
- Fixació de la caixa en el seu forat previst del parament, col·locació dels mecanismes i la 
placa exterior. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i els punts sortints en un pla determinat per la DF 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EQ - EQUIPAMENTS 
EQ5 - TAULELLS 
EQ5Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A TAULELLS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EQ5ZU002. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIÓ:  
Formació de forats amb cantell interior polit o sense polir per a encastar aparells sanitaris 
a taulells de pedra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Foradat del taulell de pedra i polit del cantell interior si s'escau 
CONDICIONS GENERALS: 
El forat s'ha d'ajustar al diàmetre o perfil previst. 
El cantell del forat no pot tenir rugositats apreciables. 
Toleràncies d'execució: 
     - Diàmetre:  - 2 mm,  - + 5 mm 
     - Distància entre les cares diametralment oposades: 
          - Cantell interior sense polir:  -5 mm,  +10 mm 
          - Cantell interior polit:  ± 5mm 
     - Distància entre les cares diametralment oposades:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EY - AJUDES DEL RAM DE PALETA 
EY0 - AJUDES DEL RAM DE PALETA 
EY02 - ENCASTS PETITS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EY021311. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Obertura d'un forat que no travessi la paret, per a col·locar un mecanisme o aparell 
d'instal·lació, collat amb guix o morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig i marcat dels forats 
- Obertura dels forats 
- Col·locació del caixetí o mecanisme 
- Fixació i tapat del forat que resta 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar fet al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, 
aprovades per la DF 
L'element per encastar ha de quedar col·locat a la posició correcta en condicions de ser 
utilitzat, de rebre els mecanismes que li pertoquin (si és el cas), etc. 
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de 
la paret. 
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Fondària:  <= 1/2 gruix de la paret 
Separació als brancals:  >= 20 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Fondària:  + 0 mm,  - 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de fer cap encast fins passades 24 h que la paret s'hagi acabat. 
Al fer l'encastat no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels límits 
fixats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'encast realment realitzat segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
EY03 - FORMACIÓ DE PASSOS D'INSTAL.LACIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EY031000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Obertura d'un forat que travessi la paret, per a fer un pas de conductes o aparells 
d'instal·lacions. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig i marcat dels forats 
- Obertura dels forats 
- Verificació de la posició dels elements que travessin la paret 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar fet al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, 
aprovades per la DF 
L’element que travessa la paret ha de quedar col·locat a la posició correcta en condicions de 
ser utilitzat, de rebre els mecanismes que li pertoquin (si és el cas), etc. 
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de 
la paret. 
Separació als brancals:  >= 20 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s’ha de fer cap forat fins passades 24h que la paret s’hagi acabat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de pas realment executat segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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F - Tipus F 
F9 - Familia 9 
F92 - SUBBASES 
F922 - SUBBASES DE SAULÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F922101F. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació de subbase o base per a paviment, amb sauló. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
CONDICIONS GENERALS: 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 
DF 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 
103501). 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de la superfície:  ± 20 mm 
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 
- Planor:  ± 10 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra. 
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la 
precedent. 
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària 
disponible i dels resultats dels assaigs realitzats. 
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única 
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i 
progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 
del de l'element compactador. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de 
pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de 
compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel 
contractista segons les indicacions de la DF 
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de 
ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint 
o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar. 
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 
d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de 
gruixos de capes subjacents. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*6.1-IC 2003 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC 
Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
 
 
F93 - BASES 
F936 - BASES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9365H51. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació de subbase o base de formigó per a paviment. 
S'han considerat les col·locacions del formigó següents: 
- Estesa i vibratge amb regle vibratori 
- Estesa i vibratge amb estenedora de formigó 
Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa 
i vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el cas de col·locació amb regle vibratori: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Muntatge d'encofrats 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de formigonat 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats 
En el cas de col·locació amb estenedora: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de formigonat 
- Protecció del formigó fresc i curat 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions 
i a les rasants previstes. 
Ha de tenir junts transversals de retracció fets cada 25 m2. Els junts han de ser d'una 
fondària >= 1/3 del gruix de la base i d'una amplària de 3 mm. 
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m, han de ser de 2 cm 
d'amplària i han d'estar plens de poliestirè expandit. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb 
els junts de retracció. 
Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x 
Fck 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix:  - 15 mm 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
PROJECTE EXECUTIU DE CONSTRUCCIÓ DE 
50 HABITATGES AL c/JOAN UBACH 46-50 
SANTA COLOMA. BARCELONA 
 
 

232 
  

 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions. 
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de 
mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment 
utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 
Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
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G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 
G26 - EIXUGADES I ESGOTAMENTS 
G261 - ESGOTAMENT DE RECINTES, AMB BOMBES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G261U001. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Esgotament d'excavació a cel obert o en mina per a un cabal màxim de 10 m3/h fins a 300 m3/h, 
i una alçària manomètrica total de 10 m fins a 40 m, com a màxim. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 
- Instal.lació de la bomba 
- Abocada de l'aigua als punts de desguàs 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Conjunt d'operacions necessàries per a recollir i evacuar les aigües que s'introdueixin a la 
zona de treball, sigui quin sigui el seu origen. 
Els punts de desguàs han de ser els especificats en la D.T. o els indicats per la D.F. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de mantenir seca la zona de treball durant tot el temps que duri l'execució de l'obra i 
evacuar l'aigua que entri fins als punts de desguàs. 
La captació i evacuació de les aigües s'ha de fer de manera que no produeixi erosions o 
problemes d'estabilitat del terreny, de les obres executades o de les que s'estan construint. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 d'esgotament realment executat. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
G4 - ESTRUCTURES 
G4Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES 
G4ZB - RECOLZAMENTS DE NEOPRÈ ARMAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G4ZBU401. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Recolzament estructural elàstic format mitjançant làmina de neoprè armat o sense armar, 
col.locat entre dues bases d'anivellament. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Preparació i comprovació de les superfícies de recolzament 
- Execució de les bases d'anivellament 
- Col.locació dels aparells de recolzament 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La col.locació dels elements ha d'estar d'acord amb les especificacions de la D.T. 
Els elements no han de tenir greixos, olis, benzina, fang o qualsevol material que pugui 
impedir el bon funcionament del recolzament. 
No ha d'haver degradacions en el material elastomèric. 
La superfície de recolzament ha d'estar anivellada i aplomada. 
No hi ha d'haver irregularitats que dificultin el contacte entre els diferents elements. 
L'aparell s'ha de situar entre dues bases d'anivellament. 
L'aparell de recolzament ha d'estar uniformement comprimit i no han d'haver espais buits entre 
ell i les bases d'anivellament. 
No hi ha d'haver desplaçaments de l'aparell respecte a la seva posició inicial. 
S'ha d'evitar qualsevol encastament parcial de l'aparell de recolzament en les rases 
d'anivellament. 
No hi ha d'haver distorsions excessives de l'aparell respecte a les previstes a la D.T. 
A una mateixa línia de recolzament, els aparells han de presentar escurçaments verticals 
idèntics sota càrregues verticals idèntiques. 
Quan la placa porti incorporats perns d'ancoratge les cares superior i inferior de l'aparell 
han d'estar en contacte amb les bases d'anivellament i els perns d'ancoratge s'han d'encastar 
dins els elements estructurals que s'han de suportar. 
Distància entre l'extrem de l'aparell de recolzament i l'extrem de la base d'anivellament: 
     - Si l'alçària de la base és <= 8 cm ..............................>= 5 cm 
     - Si l'alçària de la base és >= 8 cm .............................>= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Posició en planta ................................................± 1 mm 
     - Replanteig de cotes .............................................± 10 mm 
     - Replanteig del eixos .............................................± 5 mm 
     - Llargària ..........................................................± 5% 
     - Amplària ...........................................................± 5% 
     - Gruix ............................................................± 1 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
dm3 de volum mesurat segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* "Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para puentes 
de carretera." 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." 
Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), 
O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 
(BOE n° 242 del 9.10). 
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ANNEXE PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT – c/JOAN UBACH.SANTA COLOMA DE GRAMANET 

1. INTRODUCCIO 

 
El present Pla de Control de Qualitat, i la seva valoració econòmica, es realitza per adequar i establir el marc genèric 
de l’actuació referent al control de qualitat i les característiques del mateix, a realitzar en compliment del Decret 375/88 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
L’obra objecte de control és la construcció d’habitatges al sector Joan Ubach a Santa Coloma de Gramanet 
 
Les obres es realitzaran segons projecte redactat per l’arquitecte Esteve Terradas i Muntañola. 
 
2. CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS I EQUIPS 
 
S’entén per control de qualitat dels materials el realitzat per l’empresa de Control de Qualitat en col.laboració amb la 
Direcció Tècnica de l’Obra. 
 
És, per tant, un Control extern i independent realitzat per la propietat. 
 
3. ASSISTÈNCIA TÈCNICA I ASSESSORIA DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA 
 
Durant l’execució de l’obra, la Direcció Tècnica comptarà amb l’assessoria de l’empresa de Control de Qualitat en els 
temes relacionats amb l’execució de l’obra i en particular sobre les especificacions complementàries de qualitat dels 
materials i processos de fabricació, execució i muntatge. 
 
L’empresa de Control de Qualitat assessorarà en l’avaluació dels resultats dels controls de qualitat en producció com 
en recepció. També assessorarà per la presa de decisions de l’obtenció de qualitats que no s’ajustin a les 
especificacions de qualitat, en particular en els casos que es presentin qualitats defectuoses o inadmissibles. 
 
4. DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ 
 
Com a resultat de les inspeccions i controls efectuats, l’empresa de Control de Qualitat haurà d’emetre els següents 
documents: 
 
− Fulls de visita, en els que s’indicaran les observacions a les inspeccions realitzades i els resultats de les proves i 

assaigs efectuats. 
− Informes periòdics en els quals s’indicarà un resum de fulls de visita, amb els resultats dels controls realitzats. 

S’adjuntaran els certificats de qualitats presentats per lEmpresa Constructora i/o els industrials, subcontractistes i 
subministradors. 

− Informes d’assistència i assessoria tècnica. 
− Es mantindrà en contacte amb la Direcció Facultativa per a qualsevol tema que es presenti durant l’execució de 

l’obra. 
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5.  PROGRAMA DE CONTROL 
  
 
 
Fonamentació:  Murs pantalla de pilons 
    Biga de coronament 
    Ancoratges  

Pilons  
    Enceps 
     
 
 
 



 

ANNEXE PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT – c/JOAN UBACH.SANTA COLOMA DE GRAMANET 

6. DADES DEL PROJECTE 
 
Fonamentació. 
 
Murs Pilons:    

Pilons d45 cm: Ø 45 cm 
 Piló barrinat CPI-8, diàmetre 45 cm. 
 Formigó HA-25/F/20/IIa+Qa amb additiu superfluidificant. 

 
Formigó:  HA-25 

    Consistència:  Fluida 10-15 (+-2) 
    TMA:   20 mm 
    Exposició:  IIa + Qa 
    Armadura:   barra d’acer corrugat B 500 S 
       Límit elàstic >= 500 N/mm2 
     
 
Biga de coronament:  Formigó:  HA-25 
    Consistència:  Tova 6-9 (+-1) 
    TMA:   20 mm 
    Exposició:  IIa 
    Armadura:  barra d’acer corrugat B 500 S 
       Límit elàstic >= 500 N/mm2 
     
 
Ancoratges: Cable:   de 3 a 9 torons de 0.6’’ 

Kn:    45 
Diàmetre:  150 mm 
 Angle:    35º 
Longitud total:  20,00 m 
Longitud lliure:  8,00 m 
Longitud de bulb:  12,00 

 Injecció:   Ciment I-45 2.2/1 amb additiu “Intracrete”. 
    Injeció repetitiva i selectiva (IRS) 
 
Pilons: 
 

Ø 85 cm 
 Piló barrinat CPI-8, diàmetre 85 cm. 
 Formigó HA-25/F/20/IIa+Qa amb additiu superfluidificant. 
  
 
 
 
Enceps: Formigó:  HA-30 
 Consistència:  Tova 6-9 (+-1) 
 TMA:   20 mm. 
 Exposició:  IIa 
 Armadura:  barra d’acer corrugada B 500 S 
    Límit elàstic >= 500 N/mm2 
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7. NIVELL DE CONTROL 
 
 
En compliment amb la normativa EHE. I en funció dels coeficients aplicats al tipus de control serà estadístic a Nivell 
NORMAL. 
 
Formigó γc = 1.5 
Acer d’armadures γs = 1.15 
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ANNEXE PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT – c/JOAN UBACH.SANTA COLOMA DE GRAMANET 

ANNEX 1. 
 
PROVES DELS ANCORATGES 
 
 
5.1 GENERALITATS 
 

L’objecte de la realització de diferents tipus de proves als ancoratges construïts és la comprobació de 
l’adequació de les hipòtesis de disseny i càlcul a la realitat específica de cada situació (terreny, geometría, materials, 
processos constructius, etc.) 
 

Es defineixen tres tipus de proves d’ancoratge: 
 

a)  Proves d’idoneitat: Poden estar referides als procediments de fabricació, instal.lació injecció i/o tessat, a 
les característiques dels diferents components de l’ancoratge o al comportament real de l’ancoratge 
totalment instal.lat. 

 
La realització dels diferents tipus de proves d’idoneitat és obligatòria en qualsevol obra a la qual es 

disposin ancoratges, amb independència de la categoria en la que aquests quedin classificats. 
 

Amb les proves d’idoneitat es preten comporvar el comportament individual dels diferents 
components, l’adequació dels diferents procediments operatius planificats i la comprovació, mitjançant les 
proves d’idoneitat de carga, de que l’ancoratge sustenta correctament les càrregues màximes de disseny 
considerades. 

 
b) Proves complertes de tessat: Pretenen obtenir un coneixement complert del comportament real de 

l’ancoratge durant el tessat. 
 

Les proves complertes de tessat es realitzaràn sobre alguns dels ancoratges contemplats en el 
projecte i els resultats s’analitzaran estadísticament. Els resultats esmentats serviran, com a referència 
comparativa, al estudiar els resultats de les proves simples de tessat que es defineixen a continuació. 

 
 La realització de proves complertes de tessat és obligatoria en qualsevol obra d’ancoratges amb 
independència de la categoria en la que es classifiquin els mateixos. 

 
c) Proves simples de tessat: pretenen comprovar el correcte funcionament de tots i cadascun dels ancoratges 

d’un projecte que no hagin estat sotmesos a proves complertes de tessat. 
 

 Són obligatòries en qualsevol obra d’ancoratges amb independència de la categoria en la que es 
classifiquin els mateixos. 

 
Respecte a la operació de cordat o bloquig de cunyes, es tindrà en conte allò especificat en l’apartat 4.7.2 

referent a l’equip de tessat. 
 
 
5.2 PRECISIÓ DELS AMIDAMENTS 
 

Els allargaments del tendó en els diferents graons de càrrega de les proves, així com els moviments de la 
placa d’ancoratge, es mesuraran sempre amb respecte a un punt fix. Aquests amidaments es realitzaran amb una 
precisió millor que l’1% del valor d’allargament de càlcul previst per el tendó (∆Llt), sota la càrrega de prova (Tp). 
 

Per a l’amidament de les variacions d’allargament a càrrega mantenida, resulta convenient emprar 
instruments de major precisió, essent aquesta, com a mínim el 0,1% (u per mil) del valor del diàmetre nominal de la 
perforació (Dp). 
 

Els amidaments de moviments hauran de tenir en conte la possible influència de la temperatura, sobre tot si 
es produeix insolació directa al cap de l’ancoratge durant la prova., 
 

Les càrregues aplicades realment al tendó, es mediran amb aparells de classe 0.6 (segons DIN 16.070 i DIN 
16.123). 
 

Tots els aparells de mesura d’allargaments tindràn una resolució real que permeti lectures millors que el 0.1% 
(u per mil) del diàmetre nominal Dp. Els aparells de mesura de càrregues tindràn una resolució millor de l’1% (u per 
cent) de la càrrega de prova Tp. 



 

ANNEXE PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT – c/JOAN UBACH.SANTA COLOMA DE GRAMANET 

 
El contractista haurà d’aportar a la Direcció d’Obra, i amb la suficient antelació, certificats de calibració de tots 

els instruments de mesura que utilitzarà, emesos per un organisme oficial competent i amb data no anterior a 60 dies a 
contar des de la data de la seva utilització en obra. 
 

Els instruments de mesura utilitzats correntment durant el transcurs de l’obra, hauràn d’esser objecte de 
recalibracions periòdiques, establint-se un període màxim de 90 dies entre calibracions. 
No obstant, la recalibració haurà de realitzar-se prematurament en cas de justificada sospita d’errors de calibració per 
part de la D.O. 
 
 
5.3 PROVES D’IDONEITAT 
 
5.3.1.- Generalitats. 
 

Amb anterioritat a la utlització en obra de qualsevol tipus específic d’ancoratge al terreny, es requereix que, 
tant l’ancoratge complert, com cadascun dels seus components, hagin superat els criteris d’idoneitat corresponents. 
 

Els assaigs d’idoneitat dels components es realitzaran en laboratori i consistiran, bàsicament, en una 
comprovació de les seves característiques resistents i geomètriques. 
 

Els procediments previstos per a prefabricació, instal.lació, injecció i tessat hauràn de realitzar-se durant 
l’assaig d’idoneitat de tessat, amb objecte de comprovar la seva aplicabilitat. 
 

Els ancoratges de les proves d’idoneitat seran similars als previstos al projecte i la seva inclinació no podrà 
diferir en més de ± 5º respecte a la dels ancoratges de l’obra. 
 

Els ancoratges que es destinin a proves d’idoneitat, podran ser alguns dels previstos per a l’obra, però, sol 
ser aconsellable construir uns ancoratges específicament destinats a les esmentades proves d’idoneitat en una zona 
auxiliar i amb suficient antelació al començament de l’obra, de manera que la realització dels assaigs no pugui 
ocasionar retards un cop començada l’obra. 
 

Els ancoratges que s’haguessin utilitzat per a les proves d’idoneitat, si corresponen a algun dels de projecte, 
poden èsser descarregats i, subjectes a superar amb èxit una nova prova simple de tessat, podràn èsser aprovats com 
a ancoratges ordinaris. Aquesta decisió serà presa amb llibertat per la D.O. si així ho estima pertinent. No obstant, els 
ancoratges utilitzats en les proves d’idoneitat podran estar subjectes a la seva excavació i extracció per a inspecció 
visual, en tota la seva longitud, si així ho estima convenient la D.O. 
 

No s’autoritzarà l’inici de les perforacions ni tampoc l’inici de la producció dels ancoratges que s’hauran de 
disposar en tant no s’hagin realitzat aquestes proves d’idoneitat i hagi quedat aprovat el disseny definitiu per part de la 
D.O. 
 

Les càrregues de prova, Tp, d’aquests ancoratges, la seva longitud adherent i la seva secció total en acer., 
seràn establerts per la D.O. en funció de les condicions de projecte. En tot cas, les càrregues de prova hauràn de 
respectar, de manera simultània, les limitacionssegüents: 
 

Tp ≥ γ1 · Td 
 

Tp < γt ·Tad prevista 
 

Tp < 0.9 · Ty / γy 

 
Essent  γy el factor de la resistència de l’acer del tendó, γ1 el factor de seguretat de majoració de càrregues. 

La secció real de l’acer haurà de modificar-se si no es poguessin complir aquestes tres condicions de manera 
simultània. 
 

La lletada emprada en la injecció d’aquests ancoratges es controlarà exhaustivament per a fixar les 
característiques de dosificació i resistència mínima a exigir durant l’obra. 
 
 
5.3.2.- Procediment operatiu 
 

a) S’escull una càrrega de partida, TA = 0.1 · Tp. Es divideix el recorregut de càrrega entre TA i Tp en sis o més 
graons iguals de valor ∆T. 
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b) S’estableix una referència fixa e inmòvil com a origen per a la medició de moviments ∆L = ∆Le + ∆Lpl. La 
operació de tessat no deu d’influir en la posició de l’origen fix. 

 
c) Es procedeix a realitzar sis cicles de càrrega i descàrrega, augmentant la càrrega final de cada cicle. En el 

primer cicle, la càrrega varia des de TA fins a TA + ∆T, en el segon des de TA fins a TA + (2·∆T), i així 
successivament fins el sisè cicle, en el que la càrrega varía des de TA fins a TA + (6·∆T). 

 
 Quan quedi completat aquest últim graó de càrrega el D.O. podrà ampliar el programa de forma 
lliure, inclús fins a conseguir la rotura de l’ancoratge per arrencada del bulb si la secció d’acer ho permet. 

 
Durant cada graó de càrrega, es prendran mesures de l’allargament per als valors de càrrega corresponents 

als graons anteriors, tant en les fases de descàrrega del graó com en la fase de recàrrega corresponent fins al graó 
següent. 
 

A més, i un cop assolida la càrrega corresponent a cada graó corrent, es prendran mesures de l’allargament 
inmediat i de variació de l’allargament a càrrega constant. 
 

Per a comprovar la variació de l’allargament a càrrega constant, es prendran mesures quan el temps 
transcorregut des del moment d’assolir-se la càrrega del graó, sigui: (1·∆t), (3·∆t), (10·∆t) i (40·∆t). Les mesures 
s’interrompran quan les variacions de moviment amidades en un d’aquests períodes d’observació siguin inferiors als 
valors màxims que apareixen en la Taula 5.1. 
 

En general es prendrà ∆t = 15 minuts, a no ser que el bulb d’ancoratge es trobi en un sól de consistència tova 
o mitja (Cu<100 Kn/m2 en sòl cohesiu, ó Dr<60% en sòl granular), en aquest cas ∆t serà igual, com a mínim, a 60 
minuts. En terrenys determinats o en projectes especials pot ser precís realitzar proves a més llarg plaç, amb valors de 
∆t d’inclús varies hores. La D.O., a la vista de les circumstàncies pròpies de l’obra, especificarà el valor ∆t en cada cas. 
 

Després de les medicions efectuades en cada cicle, es baixarà la càrrega fins a TA i s’anotarà el valor ∆Lpl 
residual del cicle. 
 
 

Condició Període d’observació Valor límit en el període d’observació. 
Màxim increment de moviment. 

     
a) 0 - ∆t 1% de Dp 
b) ∆t - 3∆t 1% de Dp 
c) 3∆ - 10∆t 1% de Dp 
d) 10∆t - 40∆t 1% de Dp 

     
Si la condició a) no se satisfà, el període d’observació s’augmenta fins a (3·∆t) i es comprova la condició b). Si 
b) no se satisfà, el període d’observació s’augmenta a (10·∆t) i es comprova la condició c). Si aquesta última 
no es complís, s’augmentarà el període d’observació fins a (40·∆t) i es comprova la condició d). 

 
Taula 5.1. Condicions límit de deformació. 

 
 
5.3.3.- Presentació de resultats. 
 

Per cada prova d’idoneitat, el contractista presentarà els resultats numerics  i gràfics corresponents a totes les 
lectures realitzades en un plaç breu (en general no superior a set dies), a contar des de la finalització de la prova. Els 
formats de presentació dels resultats seran similars als de les figures 2 i 3 que es mostren en l’annex 3. 
 
 
5.3.4.- Avaluació de resultats. 
 

A partir dels resultats de les proves d’idoneitat, deuràn determinar-se les següents dades de l’ancoratge: 
 
- Carga límit útlima de l’ancoratge de prova (aquesta càrrega pot no arribar a assolir-se en determinats 

tipus de terreny si no s’ha previst suficient secció d’acer). 
- Longitud libre efectiva (real) sota la càrrega de prova. 
- Carga residual inicial. 
- Components plàstiques (no recuperables) dels allargaments de l’ancoratge. 

 
Un cop determinades les anteriors dades, es compararan amb els valors admisibles especificats per la D.O. 
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La idoneitat d’un ancoratge quedarà establerta quan tots els parametres determinats per l’assaig d’idoneitat 

compleixen, com a mínim, les limitacions següents: 
 
 A)- Determinació de la càrrega límit  última per l’ancoratge de prova: 
 

La carrega límit última de l’ancoratge de prova es defineix com la major que satisfa simultàniament les dos 
condicions següents: 

 
- La variació d’allargament a càrrega constant, per al graó de càrrea corrent, compleix amb una de 

les condicions d’estabilització especificades en l’apartat 5.3.2. 
 
- Les pendents de les branques de descàrrega i posterior recàrrega, en les corbes Càrrega / 

Allargament, son molt semblants, havent-se de complir que 
 

tg(α2) / tg(α1) ≥ 0.90 
 

On α1 és l’angle d’inclinació de la branca de descàrrega, per al graó de càrrega en questió, i α2 es 
l’angle d’inclinació de la branca de recàrrega des de TA fins a recuperar l’allargament elàstic ∆Le, del 
graó en questió quan es procedeix a aplicar el graó següent. 

 
B) Determinació de la longitud lliure efectiva real: 
 

La longitud lliure efectiva real haurà d’estar compresa entre. 
 

0.9 · Llt < Lle < Llt + (0.4 · Lb) 
 
on: 

 
Lle = [(∆le (x) · As · Et) / (T(x) – TA – R)] x 10-6 

 
En la que (x) representa qualsevol punt de la curva de càrrega, i R la fracció de la càrrega aplicada que es 
perd en fregaments (veure Figures 2 i 3 de l’annex 3). Aquesta força, R, es rendrà igual a la càrrega 
corresponent a la intersecció de l’eix de càrregues amb la recta que resulti de la interpolació lineal dels 
últims quatre punts de la corba carrega-deformac ió elàstica. 

 
C) Determinació de càrrega residual: 
 

Després del tessat i bloqueig de cunyes es comporvarà la càrrega residual, Tro. Aquesta càrrega 
residual inicial haurà de complir la següent condició: 

 
1.1 · Td ≥ Tro ≥ Td 

  
Aquesta mateixa condició s’haurà de complir per a la càrrega residual que s’haurà d’amidar 

transcorregudes quaranta-vuit hores després de l’operació de bloqueig. 
 
D) Determinació de la component plàstica de l’allargament, ∆Lpl. 
 

Les deformacions permanents, ∆Lpl, s’obtindran d’acord amb la Figura 3 de l’annex 3. Els valors 
admisibles per aquestes deformacions permanents seràn fixats per la D.O. i serviran de guia per a 
l’avaluació de les proves complertes i simples del tessat. En cap cas s’admetran allargaments residuals 
plàstics majors del 25% del diàmetre nominal de la perforació de l’ancoratge, Dp. Si no es complissin 
aquestes limitacions l’ancoratge serà no idoni per a la càrrega nominal prevista (encara que podría ser-ho 
per càrregues menors). 

 
 

5.3.5.- Número de proves d’idoneitat. 
 

Per als ancoratges de caràcter temporal, es realitzarà un número de proves d’idoneitat no inferior a dos sigui 
quin sigui el número d’ancoratges a disposar a obra. Per las ancoratges definitius es realitzarà un a prova d’idoneitat 
per a cada tipus d’ancoratge, d’acord amb les dimensions de bulb previstes , i no menys de dos proves per cada tipus 
de terreny existent en zona de bulbs si aquests terrenys difereixen notablement en les seves característiques 
geotècniques. 
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Respecte el número de proves d’idoneitat, en alló que respecta a assaigs de càrrega en ancoratges 
temporals de tipus C1 o C2, la D.O. podrà autoritzar la reducció o en el seu cas l’eliminació de les proves d’idoneitat si 
existeix una experiència extensa, adequada i degudament documentada del ús del tipus específic d’ancoratges 
considerat en el projecte així com de les seves característiques geomètriques. 
 

La localització, geometria i demés paràmetres de les proves d’idoneitat  seran decidits lliurement per la D.O. 
 

Si del resultat d’aquestes proves es desprenessin càrregues límit sensiblement diferents a les previstes als 
càlculs, i els problemes no son imputables al procés constructiu (lo qual es podrà apreciar si es descobreixen els 
ancoratges de prova), la D.O. dictarà les ordres oportunes encaminades a adequar les dimensions previstes dels 
ancoratges de projecte a resistències obtingudes en aquestes proves. Si aquest fos el cas, s’haurà de procedir a 
realitzar dos noves proves d’idoneitat en les condicions que dicti la D.O. 
 
 
5.4.- PROVES COMPLERTES DE TESSAT 
 
5.4.1.- Generalitats 
 

Tots i cadascun dels ancoratges es sotmetran a una prova de tessat, ja sigui simple o bé complerta, segons 
indiqui la D.O. Aquesta avaluarà els resultats de les proves en un plaç breu (no superior a set dies) després de la 
recepció de resultats (que alhora haurà de produir-se avans dels set dies següents al tessat) i comunicarà alló quie 
procedeixi al contractista. 
 

Les càrregues de prova, Tp, es fixaran en cada cas, d’acord amb la condició següent: 
 

Tp = γl · Td 
 

Tp < Tad comprovada 
 

Tp< 0.9 · Ty / γy 
 
Èssent γy el coeficient de seguretat de minoració de la resistència del tendó, i γl el factor de seguretat de majoració de 
càrregues. 
 
 
5.4.2.- Procediment operatiu. 
 

a) S’escull una càrrega inicial (0.1 · Tp) < TA < (0.2 · Tp). El recorregut entre TA i Tp es divideix en tres intervals 
iguals a la magnitud ∆T. 

 
b) S’estableix un origen fix e inmòvil per a les mesures d’allargament i moviments: ∆L = ∆Le + ∆Lpl. La 

operació de tessat no deu d’influir en la posició de l’origen fix. 
 

c) S’estableix un programa de tres cicles de càrrega-descàrrega, arribant en cada un d’ells fins a (TA+∆T), (TA 
+ (2 · ∆T)) i (TA + (3 · ∆T)) respectivament. 

 
 Quan s’arriba a la càrrega corresponent als cicles anteriors, es mesurarà l’allragament inmediat i la 
variació de l’allargament a càrrega constant, durant uns intervals de temps anàlegs als definits per les 
proves d’idoneitat. Quan la càrrega iguali a la dels graons anteriors, tant en càrrega com en descàrrega, 
s’amidaran els increments d’allargaments amb un període d’observació mínim d’un minut. 

 
 Després d’haver realitzat les mesures i comprovacions, es baixa la càrrega, en cada graó, fins a TA i 
es registra l’allargament residual per a aquest graó. 

 
d) Després de la realització del tercer cicle de càrrega (després d’haver assolit Tp), la càrrega es portarà fins 

a (To + pèrdues del sistema de tessat i clavat de cunyes) i, seguidament, es procedirà al clavat de cunyes, 
bloquejant l’ancoratge. 

 
Després de la operació de bloqueig, es determinarà la càrrega residual inicial, Tro, mitjançant el 

procediment prèviament aprovat per la D.O. 
 
e) D’igual manera es determinarà, també, la càrrega residual a les 48 hores després d’haver-se dut a terme el 

bloqueig. 
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f) Si la pèrdua de càrrega residual, ∆Tr, excedeix dels valors donats en 5.3.4 c, aleshores s’haurà de procedir 
a un retessat de l’ancoratge, havent de procedir-se a comprovar la càrrega residual 48 hores després del 
retessat, pels mètodes indicats anteriorment. 

 
Si per segona vegada tornés a fallar la condició de càrrega residual, es repetirà el procés un cop més. 

En cas de persistir la fallida, l’ancoratge serà considerat com a no vàlid, i es procedirà segons criteri de la 
D.O. 

 
 
5.4.3.- Presentació de resultats. 
 

Les càrregues i moviments mesurats en cada cicle de prova, s’anotaran i representaran gràficament. Els 
resultats es presentaran a la D.O. en plaços que no seran superiors a set dies, utilitzant gràfics tipus com els que 
s’adjunten. (Figures 4 i 5 de l’annex 3). 
 
 
5.4.4.- Avaluació de resultats 
 

Les dades a determinar en les proves complertes de càrrega, així com les limitacions imposades, son 
semblants a les que es determinen amb els assaigs d’idoneitat: 
 

- Càrrega límit última de l’ancoratge: Es determina com en els assaigs d’idoneitat. El resultat ha d’estar, 
doncs, en consonancia amb alló obtingut en aquelles (veure punt 5.3.4 A). 

 
- Longitud lliure efectiva: Es determina de manera anàloga a la seguida als assaigs d’idoneitat. Deu haver-

hi concordància de resultats entre els dos tipus da’ssaigs. La força de fregament, R, a considerar en les 
fórmules serà la major de les següents: a) la que s’hagi obtingut en les proves d’idoneitat, i b) la que 
correspongui a intersecció amb l’eix de càrregues de la recta que uneixi els dos últims punts de la corba 
càrrega-defrormació elàstica. 

 
- Deformació romanent: L’extensió plàstica, ∆Lpl, no podrà ser en cap cas major que la obtinguda en 

probes d’idoneitat per al mateix tipus d’ancoratge i nivell de càrrega aplicada i hagi estat admesa per la 
D.O. 

 
- Càrrega residual: Després del calvat de cunyes, s’haurà de complir: 

 
Td < Tro < 1.1 · Td 

 
- Pèrdua de càrrega residual: La variació de càrrega residual (∆Tr) en el periode de 48 hores següents al 

clavat de cunyes, no serà major del ±2% del valor de Tro, obtingut  en aquest ancoratge. 
 

De no complir-se alguna de les limitacions imposades l’ancoratge serà considerat com a no vàlid. La D.O., en 
aquest cas, podrà autoritzar que l’ancoratge sigui utilitzat per a treballar a una càrrega nominal inferior a la inicialment 
prevista, però, en aquest cas, s’haurà de repetir completament la proba complerta per a aquesta nova càrrega. 
 
 
5.4.5.- Número de proves de tessat complertes 
 

Per a obres amb ancoratges tipus C2, C3, C4, C5 i C6 es realitzaran proves de tessat complertes sobre un 
número d’ancoratges no inferior al 25% (vint-i-cinc per cent) dels realment disposats en obra, amb un mínim de 5 
(cinc) en qualsevol cas. L’emplaçament serà decidit per la D.O. i comunicat al contractista després d’haver finalitzat les 
operacions d’injecció. Unicament en obres amb ancoratges tipus C1 el percentatge es podrà rebaixar, com a màxim, 
fins el 5% a judici de la D.O. Sense perjudici de alló anterior, en casos especials el projecte haurà d’especificar el 
número de proves complertes a realitzar. 
 

Amb objecte de poder valorar adequadament els resultats de les proves simples de tessat que es concreten a 
continuació, a més del percentatge avans mencionat (25%) es realitzaran proves complertes de tessat en els tres 
primers ancoratges que es tessin. En aquests tres ancoratges (que no computaran als efectes del percentatge 
especificat) es determinarà el valor de la força de fregament mínima que s’utilitzarà en les determinacions dels 
allargaments elàstics de les proves simples. A l’anar incorporant resultats de la resta de les proves complertes, el valor 
de la força de fregament  a utilitzar en les fórmules, en les proves simples, podrà ser revisada en consonància per la 
D.O. 
 
 
5.4.6.- Control de càrregues durant l’obra. 
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La D.O. podrà exigir al contractista el control de la càrrega residual transcorreguts 15 dies des de el bloqueig 
de cada ancoratge. En el cas de que la càrrega mesurada difereixi de la residual a 48 hores en més d’un 2% 
d’aquesta, s’estarà a alló que indiqui la D.O. 
 
 
5.5.- PROVES SIMPLES DE TESSAT 
 
5.5.1.- Generalitats. 
 

Aquestes proves serveixen per a comprovar el correc te funcionament de tots els ancoratges en els que es 
realitza. 
 

Com en els tipus de prova anteriors, la càrrega de prova s’especificarà amb les següents limitacions: 
 

Tp = γ1 · Td 
 

Tp < Tad comprovada 
 

Tp < 0.9 · Ty / γy 
 

Essent γy el factor de seguretat de minoració de la resistència del tendó i γl el factor de seguretat de majoració de 
càrregues. 
 
 
5.5.2.- Procediment  operatiu. 
 

a) S’escull una càrrega, TA, que verifiqui (0.1 · Tp) < TA < (0.2 · Tp) i s’estableix un origen fix e inmòvil per a la 
mesura d’allargaments. 

 
b) Es carrega l’ancoratge fins a la càrrega Tp, prenent lectura d’allargaments per als valors intermitjos (0.5 · 

Td) i Td. Es registrarà, també, l’allargament a l’arribar a Tp i, mantenint constant la càrrega Tp, es registrarà 
la variació de l’allargament durant un interval de temps (n · ∆t), on n i ∆t adopten valors definits per les 
proves  descrites anteriorment. Es redueix després la càrrega fins a TA i es registra el valor de ∆Lpl 
residual, anotant les lectures corresponents a 0.5 · Td i Td al cap d’un període d’observació d’un minut 
cada lectura. 

 
c) Després de la realització del cicle de càrrega, aquesta es portarà fins (To + pèrdues previstes), es 

bloquejarà l’ancoratge i s’amidarà l’allargament final resultant després de l’operació. 
 

 Després del bloqueig, es mesurarà la càrrega residual, Tro, pel procediment que hagi comprovat la 
D.O. 

 
 Eventualment, realitzada la prova, l’ancoratge pot destessar-se completament avans de procedir-se 
al tessat final del bloqueig, si així ho requereix el contractista, prèvia aprovació expresa de la D.O. 

 
d) Es determinarà, així mateix, la càrrega residual transcorregudes 48 hores des de l’operació de bloqueig. 

 
 
5.5.3.- Presentació de resultats. 
 

Els resultats de les proves simples de tessat es presentaran a la D.O. en un plaç breu (en general avans de 7 
dies) després de la finalització de les proves i seguiran els models gràfics i fitxes que s’adjunten. (Figura 6 de l’annex 
3). 
 
 
5.5.4.- Avaluació de resultats. 
 

Si un ancoratge no compleix les especificacions que s’indiquen a continuació, no serà acceptat. No obstant, la 
D.O. podrà acceptar aquest ancoratge per a treballar a una càrrega nominal menor que es repeteixi la prova i es 
compleixin, per aquesta nova càrrega, les limitacions d’acceptació. 
 

Els requisits d’acceptació són els següents: 
 
 a) Increment de deformació: 
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 La variació de defromació a càrrega constant, Tp, no excedirà dels límits indicats en l’apartat 5.3.4. 
A) i 5.3.4 B) 

 
 b) Longitud lliure efectiva: 
 

 S’han de verificar les limitacions indicades en l’apartat 5.3.4 B) . En els càlculs es considerarà la 
mateixa força de fregament, R, que la determinada en l’apartat 5.4.4. 

 
 c) Càrrega residual: 
 

 La càrrega residual inicial mesurada després del bloqueig, Tro, complirà 
 

Td < Tro < 1.1 · Td 
 
 d) Pèrdua de càrrega residual: 
 

 La pèrdua de càrrega residual, en el període de 48 hores després de l’operació de bloqueig, serà 
menor del ±2% de Tro. En el cas de que no es verifiqui aquesta limitació, esta comprovació podrà repetir-
se fins a dos cops d’acord amb el procés descrit en l’apartat 5.4.2.f). 

 
  

e) Determinació de la defromació plàstica: 
 

 El valor de la deformació plàstica no recuperable, ∆Lpl, no serà superior a l’obtingut en les proves  
d’idoneitat, a no ser que aquest valor sigui alterat de forma expresa per la D.O. 

 
 
5.5.5.- Número de proves simples de tessat. 

 
Per qualsevol obra d’ancoratges es realitzaran proves simples de tessat en tots els casos i cada un dels 

ancoratges de projecte, menys aquells que s’hagin designat per a realitzar proves complertes de tessat. 
 
 
5.5.6.- Control de càrregues durant l’obra. 
 

La D.O. podrà exigir el control de la càrrega residual transcorreguts 15 dies des del cordat dels ancoratges. 
En el cas que la càrrega mesurada difereixi de la residual a 48 hores en més d’un 2% d’aquesta, s’estarà a alló que 
indiqui la D.O. 
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ANNEX 2. 
 
EXTRACTE DEL PLEC DE CONDICIONS 
 
 
2.4. CONTROL DE QUALITAT DEL FORMIGÓ ARMAT 
 
El control de qualitat del formigó armat seguirà en tot moment les precripcions del capítol 15 de la Instrucció EHE. 
 
2.4.1. Control dels components del formigó. 
 
El control dels components del formigó es realitzarà de la següent manera: 
 
a) Si la central subministradora 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 (Genral de l’Estat o Autonòmiques), 
en l’àmbit de les seves respectives competències, no és necessari el control de recpció d’obra dels materials 
components del formigó. 
Els referits centre directius remetran a la secretaria tècnica del Ministeri de Foment, per cada semestre natural 
tancat, la relació de centrals amb segell o marca de qualitat per ells reconeguts, així com els retirats o anul.lats, per 
a la seva publicació. 

 
b) Si el formigó, fabricat en central, està en possessió d’un distintiu reconegut o un CC-EHE, ambdós en el sentit 

exposat en l’article 1er, no és necessari el control de recpció en obra dels seus materials components. 
Els formigons fabricats en centrals, en les que la seva producció de formigó estigui en possessió d’un distintiu 
reconegut o un CC-EHE, ambdós en el sentit exposat en l’Article 1er, tindran la mateixa consideració, als efectes 
d’aquesta Instrucció que els formigons fabricats en centrals que estiguin en possessió d’un segell o marca de 
qualitat en el sentit exposat en a). 

 
c) En altres casos, no contemplats en a) o b), s’estarà a lo disposat en els apartats següents d’aquest article. 
 
2.4.1.1.1. Ciment 
 
La recepció del ciment es realitzarà d’acord amb l’establert en la vigent Instrucció per a la recepció de ciments RC-97. 
 
El responsable de la recepció del ciment en la central de formigonat o altra, haurà de conservar durant un mínim de 
100 dies una mostra de ciment de cada lot subministrat. 
 
No podran utilitzar-se lots de ciment que no arribin acompanyats del certificat de garantia del fabricant, signat per una 
persona física. 
 
2.4.1.1. Assaigs 
 
La presa de mostres es realitzarà segons es descriu en la vigent Instrucció per a la recepció de ciments RC-97. 
 
Abans de començar el formigonat, o si varien les condicions de subministrament, i quan ho indiqui la Direcció d’Obra 
es realitzaran els assaigs físics, mecànics i químics previstos en la Instrucció abans citada, a més dels previstos, en el 
seu cas, en el plec de prescripcions tècniques particulars, més els corresponents a la determinació de ió Cl. 
 
Almenys una vegada cada tres mesos d’obra, i quan ho indiqui la Direcció d’Obra, es comprovaran: components del 
ciment, principi i fi d’adormiment, resistència a compressió i estabilitat de volum, segons les normes d’assaig 
establertes en la referida instrucció. 
2.4.1.1.2. Criteris d’acceptació o rebuig. 
 
L’incompliment d’alguna de les especificacions, llevat de demostració de que no suposa risc apreciable tant des del 
punt de vista de les resistències mecàniques com la de la durabilitat, serà condició suficient per al rebuig de la partida 
de ciment. 
 
2.4.1.2. Aigua d’amassat. 
 
Quan no hi hagin antecedents de la seva utilització en obres de formigó, o en cas de dubte, es realitzaran els assaigs 
citats en l’Article 27 de la Instrucció EHE per a comprovar que compleixin les condicions exigides en el mateix article. 
 
2.4.1.2.1. Criteris d’acceptació o rebuig. 
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L’incompliment de les especificacions serà raó suficient per a considerar l’aigua com no apta per a amassar formigó, 
llevat de justificació tècnica documentada de que no perjudica apreciablement les propietats exigibles al mateix, ni a 
curt ni a llarg termini. 
 
2.4.1.3. Àrids. 
 
Abans de començar l’obra o sempre que variin les condicions de subministrament o si no es disposa d’un certificat 
d’idoneïtat dels àrids que vagin a utilitzar-se emés com a màxim un any abans de la data de col.locació per un 
laboratori oficial o oficialment acreditat, es realitzaran els assaigs d’identificació mencionats en 28.01 de la Instrucció 
EHE i els corresponents a les condicions fisico-mecàniques i granulomètriques, especificats en 28.3.1, 28.3.2 i 28.3.3. 
 
Es prestarà gran atenció durant l’obra al compliment de la grandària màxima de l’àrid, a la constància del mòdul de 
finor de la sorra i al que s’especifica a 28.2 i 28.3.1. En cas de dubte es realitzaran els corresponents assaigs de 
comprovació. 
 
2.4.1.3.1. Criteris d’acceptació o rebuig. 
 
L’incompliment de les prescripcions de 28.1 o 28.3, és condició suficient per a qualificar l’àrid com no apte per a 
fabricar formigó, llevat de justificació especial de que no perjudica apreciablement les propietats exigibles al mateix, ni 
curt ni llarg termini. 
 
L’incompliment de la limitació de 28.2, fa que l’àrid no sigui apte per a les peces en qüestió. Si s’hagués formigonat 
algun element amb formigó fabricat amb àrids en tal circumstància, hauran d’adoptar-se les mesures que consideri 
oportunes la Direcció d’Obra a fi de garantir que, en tals elements, no s’han format buits o cadolles d’importància que 
puguin afectar a la seguretat o durabilitat de l’element. 
 
2.4.1.4. Additius. 
 
No podran utilitzar-se additius que no es subministrin correctament etiquetats i acompanyats del certificat de garantia 
del fabricant, signat per una persona física, segons el prescrit en 29.1. 
 
Abans de començar l’obra es comprovarà en tots els casos l’efecte dels additius sobre les característiques de qualitat 
del formigó. Tal comprovació es realitzarà mitjançant els assaigs previs del formigó citats en l’Article 86. Igualment es 
comprovarà, mitjançant els oportuns assaigs realitzats en un laboratori oficial o oficialment acreditat, l’absència en la 
composició de l’additiu de compostos químics que puguin afavorir la corrosió de les armadures i es determinarà el pH i 
residu sec segons els procediments recollits en les normes UNE 83210:88 EX, 83227:86 i UNE EN 480-8:97. 
 
Com a conseqüència de l’anterior, es seleccionaran les marques i tipus d’additius admissibles en l’obra. La constància 
de les característiques de composició i qualitat seran garantides pel fabricant corresponent. 
 
Durant l’execució de l’obra es vigilarà que el tipus i marques de l’additiu utilitzat siguin precisament els acceptats 
segons el paràgraf anterior. 
 
Pel que respecta a les addicions, abans de començar l’obra es realitzaran en un laboratori oficial o oficialment 
acreditat els assaigs citats en els Articles 29.2.1 i 29.2.2. La determinació de l’index d’activitat resistent haurà de 
realitzar-se amb ciment de la mateixa procedència que el previst per a l’execució de l’obra. 
 
Almenys una vegada cada tres mesos d’obra es realitzaran les següents comprovacions sobre addicions: triòxid de 
sofre, pèrdua per calcinació i finor per a les cendres volants, i pèrdua per calcinació i contingut de clorurs per al fum de 
sílex, amb el fi de comprovar la homogeneïtat del subministrament. 
 
2.4.1.4.1. Criteris d’acceptació o rebuig. 
 
L’incompliment d’alguna de les especificacions serà condició suficient per a qualificar l’additiu o l’addició com no apte 
per a gregar formigons. 
 
Qualsevol possible modificació de les característiques de qualitat del producte que es vagi a utilitzar, respecte a les de 
l’acceptat en els assaigs previs al començament de l’obra, implicarà la seva utilització, fins que la realització d’un nou 
tipus d’assaig autoritzi la seva acceptació i col.locació a l’obra. 
 
2.4.2. Control de qualitat del formigó. 
 
El control de qualitat del formigó comprendrà normalment el de la seva resistència, consistència i durabilitat, amb 
independència de la comprovació de la mida màxima de l’àrid o d’altres característiques especificades en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, 
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La presa de mostres del formigó es realitzarà segons UNE 83300:84. 
 
A més en el cas de formigó fabricat en central, es comprovarà que cada amassada de formigó estigui acompanyada 
per una fulla de subministrament degudament complimentada i signada per una persona física. 
 
Les fulles de subministrament, sense les quals no estarà permesa la utilització del formigó en obra, han de ser 
arxivades pel constructor i romandre a disposició de la Direcció d’Obra fins el lliurament de la documentació final de 
control. 
 
2.4.2.1. Control de la consistència del formigó. 
 
La consistència serà l’especificada en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o la indicada, en el seu moment, 
per la Direcció d’Obra, tant per als formigons en els que la consistència s’especifica per tipus o per l’assentament en 
con d’Abrams. 
 
Es determinarà el valor de la consistència, mitjkançant el con d’Abrams d’acord amb la UNE 833313:90. 
 

- Sempre que es fabriquin provetes per a controlar la resistència. 
- Quan ho ordeni la Direcció d’Obra. 

 
2.4.2.1.1. Criteris d’acceptació o rebuig. 
 
Si la consistència s’ha definit pel seu tipus, la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts segons UNE 83313:90 té 
que estar compresa dins de l’interval corresponent. 
 
Si la consistència s’ha definit pel seu assentament, la mitjana dels dos valors ha d’estar compresa dins de la 
tolerància. 
 
L’incompliment de les condicions anteriors implicarà el rebuig automàtic de l’amassada corresponent i la correcció de 
la dosificació. 
 
2.4.2.2. Control de la durabilitat del formigó. 
 
A efectes de les especificacions relatives a la durabilitat del formigó, es portaran a terme els següents controls: 
 
a) Control documental de les fulles de subministrament, amb objecte de comprovar el compliment de les limitacions de 

la relació a/c i del contingut de ciment. 
En tots els casos, amb el formigó subministrat s’adjuntarà la fulla de subministrament o albarà en la que el 
subministrador reflectirà els valors dels continguts de ciment i de la relació aigua/ciment del formigó fabricat en la 
central subministradora. A més, per al cas de formigó no fabricat en central, el fabricant d’aquest aportarà a la 
Direcció d’Obra registres anàlegs, signats per persona física, que permetran documentar tant el contingut de 
ciment com la relació aigua/ciment. 

 
b) Control de la profunditat de penetració d’aigua. Es realitzarà per a cada tipus de formigó (de diferent consistència o 

resistència) que es col.loqui en obra amb classes generals d’exposició tipus III o IV, o quan l’ambient presenti 
qualsevol classe específica d’exposició. 

 
El control documental de les fulles de subministrament es realitzarà per a totes les amassades del formigó que es 
portin a terme durant l’obra. El contingut de les citades fulles estarà en tot moment a disposició de la Direcció d’Obra. 
 
El control de la profunditat de penetració d’aigua s’efectuarà amb cràcter previ a l’inici de l’obra, mitjançant la 
realització d’assaigs segons UNE 83309:90 EX, sobre un conjunt de tres provetes d’un formigó amb la mateixa 
dosificació que el que es va a emprar a l’obra. 
 
La presa de mostres es realitzarà en la mateixa instal.lació en la que va a fabricar-se el formigó durant l’obra. 
 
La valoració del control documental de l’assaig de profunditat de penetració d’aigua, s’efectuarà sobre un grup de tres 
provetes de formigó. Els resultats obtinguts, conforme a UNE 83809:90 EX, s’ordenaran d’acord amb el següent criteri: 
 

- Les profunditats màximes de penetració: 
Z1 ≤ Z2 ≤ Z3 

- Les profunditats mitjanes de penetració: 
T1 ≤ T2 ≤ T3 

 
El formigó assajat haurà de complir simultàniament les següents condicions: 
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Zm = [(Z1 + Z2 + Z3) / 3] ≤ 50 mm. Z3 ≤ 65 mm. 
 
Tm = [(Z1 + Z2 + Z3) / 3] ≤ 30 mm Z3 ≤ 40 mm. 
 
En el cas de formigons fabricats en central, la Direcció d’Obra podrà eximir de la realització d’aquests assaigs quan el 
subministrador presenti, prèviament a l’inici de l’obra, una documentació que permeti el control documental de la 
idoneïtat de la dosificació a emprar. En aquest cas, el control s’efectuarà sobre una documentació que inclourà, 
almenys els següents punts: 
 

- Composició de les dosificacions del formigó que s’emprarà a l’obra. 
- Identificació de les matèries primeres del formigó que s’emprarà a l’obra. 
- Còpia de l’informe amb els resultats de l’assaig de determinació de la profunditat de penetració d’aigua 

sota pressió, segons UNE 83309:90, realitzat per un laboratori oficial o oficialment acreditat. 
- Matèries primeres i dosificacions emprades per a la fabricació de les provetes utilitzades per als assaigs 

anteriors. 
 
Totes aquestes dades estaran a disposició de la Direcció d’Obra. 
 
Es rebutjaran aquells assaigs realitzats amb més de sis mesos d’antelació sobre la data en la que s’efectua el control, 
o quan es detecti que les matèries primeres o les dosificacions emprades en els assaigs són diferents de les 
declarades per a l’obra pel subministrador. 
 
En el cas de formigons fabricats en central de formigó preparat, en possessió d’un segell o marca de qualitat i sempre 
que s’inclogui aquest assaig com a objecte del seu sistema de qualitat, se l’eximirà de la realització dels assaigs. En 
aquest cas, es presentarà a la Direcció d’Obra, prèviament l’inici d’aquesta, la documentació que permeti el control 
documental, en els mateixos terminis que els indicats anteriorment. 
 
2.4.2.3. Assaigs previs del formigó. 
 
Es realitzaran en laboratori abans de començar el formigonat de l’obra. El seu objectiu és establir la dosificació que 
s’haurà d’emprar, tenint en conte els materials disponibles i els additius que es vagin a emprar i les condicions 
d’execució previstes. 
 
Per a dur-los a terme, es fabricaran almenys quatre sèries de provetes procedents d’amassades diferents, de dos 
provetes cada una per a assaig als 28 dies d’edat, per cada dosificació que es desitgi establir, i s’operarà d’acord amb 
els mètodes d’assaig UNE 83300:84, 83301:91, 83303:84 i 83304:84. 
 
Dels valors així obtinguts es deduirà el valor de la resistència mitjana en el laboratori fcm que haurà de superar el valor 
exigit a la resistència de projecte amb marge suficient per a que sigui raonable esperar que, amb la dispersió que 
introdueix l’execució a  l’obra, la resistència característica real de l’obra sobrepassi també a la del projecte. 
 
2.4.2.4. Assaigs característics del formigó. 
 
Llevat que en el cas d’emprar formigó procedent de central o de que es poseeixi experiència prèvia amb els mateixos 
materials i medis d’execució, aquests assaigs són preceptius en tots els casos i tenen per objecte comprovar, en 
general abans del començament del formigonat, que la resistència característica real del formigó que es va a col.locar 
en l’obra no és inferior a la del projecte. 
 
Els assaigs es portaran a terme sobre provetes procedents de sis amassades diferents de formigó, per a cada tipus 
que es vagi a emprar, emmotllant dos provetes per amassada, les quals s’executaran, conservaran i trencaran segons 
els mètodes d’assaig UNE 83300:84, 83301:91, 83303:84 i 83304:84 als 28 dies d’edat. 
 
Amb els resultats de les trencades es calcularà el valor mitjà corresponent a cada amassada, obtenint-se la sèrie de 
sis resultats mitjans: 
 

X1 ≤ X2 ≤ ... ≤ X6 
 
L’assaig característic es considerarà favorable si es verifica: 
 

X1 + X2 – X3 ≥ fck 
 
En aquest cas s’acceptarà la dosificació i procés corresponents. 
 
En cas contrari no s’acceptaran, introduint-se les oportunes correccions i retardant-se el començament del formigonat 
fins que, com a conseqüencia de nous assaigs característics, s’arribi a l’establiment d’una dosificació i un procés de 
fabricació acceptable. 
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2.4.2.5. Assaigs de control del formigó. 
 
Aquests assaigs són preceptius en tots els casos i tenen per objecte comprovar, al llarg de l’execució, que la 
resistència característica del formigó de l’obra és igual o superior a la del projecte. 
 
El control podrà realitzar-se segons les següents modalitats. 
 
Modalitat 1.  Control a nivell reduït. 
 
Modalitat 2. Control al 100 per 100, quan es conegui la resistència de totes les amassades. 
 
Modalitat 3. Control estadístic del formigó, quan sols es conegui la resistència d’una fracció de les amassades 
que es col.loquen. 
 
Els assaigs es realitzen sobre provetes fabricades, conservades, i trencades segons UNE 83300:84, 83301:91, 
83303:84 i 83304:84. 
 
Per a obres d’edificació els assaigs de control del formigó seran realitzats per laboratoris que compleixin l’establert en 
el Real Decreto 1230/1989 de 13 d’Octubre de 1989 i disposicions que el desenvolupen. Per a la resta de les obres, 
els assaigs de control del formigó es realitzaran preferentment per aquest laboratoris. 
 
2.4.2.5.1. Control a nivell reduït 
 
En aquest nivell el control es realitza per l’amidament de la consistència del formigó fabricat d’acord amb dosificacions 
tipus. 
 
Amb la freqüència que s’indica en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o per la Direcció d’Obra, i amb no 
menys de quatre determinacions espaiades al llarg del dia, es realitzarà un assaig de mesura de la consistència 
segons UNE 83313:90. 
 
De la realització d’aquests assaigs quedarà en obra la corresponent constància escrita, a través dels valors obtinguts i 
decisions adoptades en cada cas. 
 
Aquest nivell de control només es pot utilitzar per a obres d’enginyeria de petita importància, en edficis d’habitatges 
d’una o dos plantes amb llums inferiors a 6.00 metres o en elements que treballin a flexió d’edificis d’habitatges de fins 
quatre plantes, també amb llums inferiors a 6.00 metres. A més, s’haurà d’adoptar un valor de la resistència de càlcul 
a compressió fcd no superior a 10 N/mm2. 
 
No es permet l’aplicació d’aquest tipus de control per als formigons sotmesos a classes d’exposició II i IV. 
 
2.4.2.5.2. Control al 100 per 100. 
 
Aquesta modalitat de control és d’aplicació a qualsevol obra. El control es realitza determinant la resistència de totes 
les amassades components de la part d’obra sotmesa a control i calculant, a  partir dels seus resultats, el valor de la 
resistència característica real. 
 
Per al conjunt d’amassades sotmeses a control es verifica que fc,real = fest. 
 
2.4.2.5.3. Control estadístic del formigó. 
 
Aquesta modalitat de control és la d’aplicació general a obres de formigó en massa, formigó armat i formigó pretessat i 
és el previst en aquesta obra. 
 
A efectes de control, llevat d’excepció justificada, es dividirà l’obra en parts successives denominades lots, inferiors 
cada una al menor dels límits senyalats en el quadre adjunt. 
 
No es barrejaran en un mateix lot elements de tipologia estructural diferent, es dir, que romanguin a columnes 
diferents del quadre. Totes les unitats de producte (amassades) d’un mateix lot procediran del mateix subministrador, 
estaran elaborades amb les mateixes matèries primeres i seran el resultat de la mateixa dosificació nominal. 
 
En el cas de formigons fabricats en central de formigó preparat en possessió d’un segell o marca de qualitat, es 
podran augmentar els límits del quadre al doble, sempre i quan es donin a més les següents condicions: 
 

- Els resultats de control de producció estan a disposició del Peticionari i hauran de ser satisfactoris. La 
Direcció d’Obra revisarà aquest punt i el recollirà en la documentació final d’obra. 
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- El nombre mínim de lots que haurà d’extreure’s en obra serà de tres, corresponents, si es possible, a lots 
relatius als tres tipus d’elements estructurals que figuren en el quadre. 

- En el cas de que en algun lot la fest fora menor que la resistència característica de projecte, es passarà a 
realitzar el control normal sense reducció de la intensitat, fins que en quatre lots consecutius s’obtinguin 
resultats stisfactoris. 

 
Límits màxims per a l’establiment dels lots de control. 
 

 
Tipus d’elements estructurals 
 

 
 
 
 
Límit superior 

 
Estructures que tenen 
elements comprimits (pilars, 
murs resistents, pilots, etc.) 

 
Estructures que tenen 
elements sotmesos a flexió 
(sostres de formigó amb 
pilars metàl.lics, taulells, 
murs de contenció, etc.) 
 

 
Massissos (sabates, 
estreps de pont, blocs, etc.) 

 
Volum de formigó 
 

 
100 m3 

 
100 m3 

 
100 m3 

 
Número d’amassades (1) 
 

 
50 

 
50 

 
100 

 
Temps de formigonat 
 

 
2 setmanes 

 
2 setmanes 

 
1 setmana 

 
Superfície construïda 
 

 
500 m2 

 
1000 m2 

 
--- 

 
Nombre de plantes 
 

 
2 

 
2 

 
--- 

 
(1) Aquest límit no és obligatori en obres d’edificació. 
 
El control es realitzarà determinant la resistència de N amassades per lot, sent: 
 
Si fck ≤ 25 N/mm2:    N ≥ 2 
Si 25 N/mm2 < fck ≤ 35 N/mm2   N ≥ 4 
Si fck > 35 N/mm2    N ≥ 6 
 
Les preses de mostres es realitzaran a l’atzar entre les amassades de l’obra sotmesa a control. 
 
Quan el lot abasti dues plantes, el formigó de cada una d’elles haurà de donar origen, al menys, a una determinació. 
 
Ordenats els resultats de les determinacions de resistència de les N amassades controlades en la forma: 
 
X1 ≤ X2 ≤ ..... ≤ Xm ≤ ..... ≤XN 
 
Es defineix com resistència característica estimada, en aquest nivell, la que compleix les següents expressions: 
 
Si N< 6:  fest = Kn · X1 
 
Si N ≥ 6:  fest = 2 [(X1 + X2 + ..... + Xm-1) / (m – 1)] – Xm no menor de KN · X1 
 
On: 
 
KN Coeficient donat en el quadre següent en funció de N i calsse d’instal.lació en que es fabriqui el formigó. 
X1 Resistència de l’amassada de menor resistència. 
m N / 2 si N és parell. 
m (N-1) / 2 si N és imparell. 
 
Quan en un lot d’obra sotmesa a control de resistència, sigui fest ≥ fck el lot s’acceptarà. 
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Si resultés fest < fck, a falta d’una explícita previsió del cas en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars de l’obra i 
sense perjudici de les sancions contractuals previstes (veure 4.4), es procedirà com segueix: 
 
a) Si fest ≥ 0.9 fck, el lot s’acceptarà. 
 
b) Si fest < 0.9 fck, es procedirà a realitzar, per decisió de la Direcció d’Obra o a petició de qualsevol de les parts, els 

estudis i assaigs adequats d’entre els detallats seguidament. En aquest cas la base de judici es traslladarà al 
resultat d’aquests últims. 

 
- Estudi de la seguretat dels elements que composen el lot, en funció de la fest deduïda dels assaigs de 

control, per a estimar la variació del coeficient de seguretat respecte del previst en el projecte. 
- Assaigs d’informació complementària per a estimar la resistència del formigó posat en obra i realitzant en 

el seu cas un estudi anàleg al mencionat en el paràgraf anterior basat en els nous valors de resistència 
obtinguts. 

- Assaigs de posada en càrrega (prova de càrrega), d’acord amb 99.2. La càrrega d’assaig podrà excedir 
el valor característic de la càrrega tinguda en compte en el càlcul. 

 
En funció dels estudis i assaigs ordenats per la Direcció d’Obra i amb la informació addicional que el constructor pugui 
aportar a costa seva, es decidirà si els elements que composen el lot s’accepten, es reforcen o s’enderroquen, tenint 
en compte també els requisits referents a la durabilitat i als estats límits de servei. 
 
Abans de prendre la decisió d’acceptar, reforçar o enderrocar, la Direcció d’Obra i amb la informació addicional que el 
constructor pugui aportar a costa seva, es decidirà si els elements que composen el lot s’accepten, es reforcen o 
s’enderroquen, tenint en compte també els requisits referents a la durabilitat i als estats límit de servei. 
 
Abans de prendre la decisió d’acceptar, reforçar o enderrocar, la Direcció d’Obra podrà consultar amb el projectista i 
amb organismes especialitzats. 
 
En el quadre següent es realitza una classificació de les instal.lacions de fabricació del formigó en funció del coeficient 
de variació de la producció, el qual es defineix a partir del valor del recorregut relatiu dels valors de resitència de les 
amassades controlades de cada lot. La forma d’operar és la següent: 
 

- Al començament de l’obra s’accepta la classificació (A, B o C) que proposi el Subministrador, la qual 
coneixerà a través del seus resultats de control de producció. 

- Per a establir el valor KN del lot es determinarà el recorregut relatiu de les resistències obtingudes en les 
N amassades controlades en ell, el qual ha de ser inferior al recorregut relatiu màxim especificat per a 
aquesta classe d’instal.lació. Si això es compleix, s’aplica el coeficient KN, corresponent. 

- Si a algun lot es detecta un valor del recorregut relatiu superior al màxim establert per a aquesta classe 
d’instal.lació, aquesta canvia la seva classificació al que correspongui al valor màxim establert per a r. 
Per tant, s’utilitzarà per a l’estimació el KN de la nova columna, tant per a aquest lot com per als 
següents. Si en successius lots tampoc es complís el recorregut relatiu de la columna corresponent a la 
nova classificació de la instal.lació, es procedirà d’igual forma, aplicant el coeficient KN del nivell 
corresponent. 

- Per a aplicar el KN corresponent al nivell immediatament anterior (de menor dispersió) serà necessari 
haver obtingut resultats del recorregut relatiu inferior o igual al màxim de la taula en cinc lots consecutius, 
podent-se aplicar al quint resultat i als següents ja el nou coeficient KN. 

 
Formigons fabricats en central 
CLASSE A CLASSE B CLASSE C 

KN 

 
 
 
N 

 
 
Recorregut 
relatiu màxim r

 
Amb 
Segell de 
Qualitat 
 

 
Sense 
Segell de 
Qualitat 

 
 
Recorregut 
relatiu màxim 
màxim r 

 
 
 
KN 

 
 
Recorregut 
màxim relatiu r 

 
 
 
KN 

 
 
 
Altres 
casos 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

0.29 
0.31 
0.34 
0.36 
0.38 
0.39 
0.40 

0.93 
0.95 
0.97 
0.98 
0.99 
1.00 
1.00 

0.90 
0.92 
0.94 
0.95 
0.96 
0.97 
0.97 

0.40 
0.46 
0.49 
0.53 
0.55 
0.57 
0.59 

0.50 
0.57 
0.61 
0.66 
0.68 
0.71 
0.73 

0.50 
0.57 
0.61 
0.66 
0.68 
0.71 
0.73 

0.81 
0.85 
0.88 
0.90 
0.92 
0.93 
0.95 

0.75 
0.80 
0.84 
0.87 
0.89 
0.91 
0.93 
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Les plantes es classifiquen d’acord amb el següent: 
 

- La classe A es correspon amb instal.lacions amb un valor del coeficient de variació δ comprés entre 0.08 
i 0.13. 

- La classe B es correspon amb instal.lacions amb un valor del coeficient de variació δ comprés entre 0.13 
i 0.16. 

- La classe C es correspon amb instal.lacions amb un valor del coeficient de variació δ comprés entre 0.16 
i 0.20. 

- Altres casos inclou les formigoneres amb un valor del coeficient de variació δ comprés entre 0.20 i 0.25. 
 
2.4.2.6. Assaigs d’informació complementària del formigó. 
 
El seu objecte és estimar la resistència del formigó d’una part determinada de l’obra, a una certa edat o després d’un 
curat en condicions anàlogues a les de l’obra. 
 
La realització d’aquests assaigs té interés, entre altres, en els següents casos: 
 

- Quan no es disposa de suficient número de resultats de control. 
- Quan existeixin dubtes raonables sobre les condicions d’execució d’obra posteriors a la fabricació de les 

provetes (transport intern d’obra, abocament, compactació i curat de formigó). 
- Per a seguir el progressiu desenvolupament de resistència en formigons joves, estimant així el moment 

idoni per a realitzar el desencofrat o descindrat o la posada en càrrega d’elements estructurals. 
- En estructures amb símptomes de deteriorament o que han estat sotmeses a determinades accions que 

podrien haver afectat a la seva capacitat resistent (sobrecàrregues excessives, foc, gelades, etc.). 
 
Els assaigs d’informació del formigó poden consistir en: 
 
a) La fabricació i trencament de provetes, però conservant les provetes no en condicions normalitzades, si no en les 
que siguin el més semblant possible en aquelles en les que es troba el formigó del que la resistència es pretén 
estimar. 
 
b) El trencament de provetes testimoni extretes del formigó endurit (mètode d’assaig segons UNE 83302:84, 83303:84 
i 83304:84). Aquesta forma d’assaig no haurà de realitzar-se quan l’extracció afecti de manera sensible la capacitat 
resistent de l’element en estudi, fins el punt de resultar un risc inacceptable. En aquests casos pot estudiar-se la 
possibilitat de realitzar l’estintolament de l’element abans de l’extracció. 
 
c) La col.locació de mètodes no destructius no fiables, com a complement dels anteriorment descrits i degudament 
correlacionats amb els mateixos. 
 
La Direcció d’Obra jutjarà en cada cas els resultats, tenint en compte que per l’obtenció de resultats fiables la 
realització, sempre delicada d’aquests assaigs, haurà d’estar a càrrec de personal especialitzat. 
 
2.4.3. Control de qualitat de l’acer 
 
S’estableixen els següents nivells per a controlar la qualitat de l’acer: 
 
- Control de nivell normal. 
 
Als efectes de control de l’acer, es denomina partida al material de la mateixa designació (encara que de varis 
diàmetres) subministrat d’una vegada. Lot és la subdivisió que es realitza d’una partida, o del material existent en obra 
o taller en un moment donat, i que es jutja a efectes de control de forma indivisible. 
 
No podran utilitzar-se partides d’acer que no arribin acompanyades del certificat de garantia del fabricant, signat per 
persona física. 
 
El control plantejat ha de realitzar-se prèviament al formigonat, en aquells casos en que l’acer no estigui certificat, de 
tal manera que totes les partides que es col.loquin en obra hauran d’estar prèviament classificades. En el cas d’acers 
certificats, el control s’ha de realitzar abans de la posada en servei de l’estructura. 
 
2.4.3.1. Control a nivell reduït 
 
Aquest nivell de control, que sols serà aplicable per a armadures passives, es contempla en aquells casos en els que 
el consum d’acer de l’obra és molt reduït o quan existeixin dificultats per a realitzar assaigs complerts sobre el 
material. 
 
En aquests casos, l’acer a utilitzar estarà certificat i s’utilitzarà com a resistència de càlcul el valor: 
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0.75 (Fyk / γs) 

 
El control consisteix en comprovar, sobre cada diàmetre: 
 

- Que la secció equivalent compleixi l’especificat en l’Article 31.1 de la EHE, realitzant-se dues 
comprovacions per cada partida de material subministrat a obra. 

- Que no es formin esquerdes o fissures en les zones de doblat i ganxos d’ancoratge, mitjançant inspecció 
en obra. 

 
2.4.3.2. Control a nivell normal. 
 
Tot l’acer de la mateixa designació que entregui un mateix subministrador es classificarà, segons el seu diàmetre, en 
sèrie fina (diàmetres inferiors o iguals a 10 mm.), sèrie mitjana (diàmetres 12 a 25 mm) i sèrie gruixuda (superior a 25 
mm). 
 
Per a aquells acers que estiguin certificats, els assaigs de control no constitueixen en aquest cas un control de 
recepció en sentit estricte, si no un control extern complementari de la certificació, donada la gran responsabilitat 
estructural de l’acer. Els resultats del control de l’acer han de ser coneguts abans de la posada en ús de l’estructura. 
 
A efectes de control, les armadures es dividiran en lots, corresponents cada un a un mateix subministrador, designació 
i sèrie, o sent la seva quantitat màxima de 40 tones o fracció en el cas de productes certificats o 20 tones o fracció si 
són productes no certificats. 
 
Per a la realització d’aquest tipus de control es procedirà de la següent manera: 
 

- Es prendran dues provetes per cada lot, per a sobre elles: 
o Comprovar que la secció equivalent compleixi l’especificat en l’Article 31.1 de la EHE. 
o En el cas de barres i filats corrugats comprovar que les característiques geomètriques dels seus 

relleus estan compreses entre els límits admissibles establerts en el certificat específic 
d’adherència segons l’Article 31.2. 

o Realitzar, després d’adreçar, l’assaig de doblat-desdoblat indicat a la EHE. 
 

- Es determinaran al menys en dues ocasions durant la realització de l’obra, el límit elàstic, la càrrega de 
trenacament i l’allargament en trencament, al menys en una proveta de cada diàmetre i tipus d’acer 
emprat i subministrador segons les UNE 7474-1:92 i 7326:88 respectivament. En el cas particular de les 
malles electrosoldades es realitzaran, com a mínim, dos assaigs per cada diàmetre principal emprat en 
cada una de les dues ocasions. Aquests assaigs inclouran la resistència a l’arrencada del nus soldat 
segons UNE 36462:80. 

- En cas d’existir entroncaments epr soldadura en armadures, es comprovarà la soldabilitat. 
 
Si els productes no són certificats els resultats del control hauran de ser coneguts abans del formigonat de la part 
d’obra corresponent. 
 
2.4.3.3. Comprovació de la soldabilitat. 
 
En el cas d’existir entroncaments per soldadura, s’haurà de comprovar que el material posseeix la composició química 
apta per a la soldabilitat, d’acord amb UNE 36068:94, així com comprovar l’aptitud del procediment de soldatge, 
d’acord amb el que segueix: 
 
a) Soldadura a tocar 
 
 Aquest assaig es realitzarà sobre els diàmetres màxim i mínim que es vagin a soldar. 
 De cada diàmetre es prendran sis provetes consecutives d’una mateixa barra, realitzant-se amb tres els 
assaigs de tracció i amb les altres tres l’assaig de doblat-desdoblat, procedint-se de la següent manera: 
 

- assaig de tracció: De les tres primeres provetes consecutives formades per a aquest assaig, la central 
s’assajarà soldada i les altres sense soldadura, determinant la seva càrrega total de trencament. El valor 
obtingut per a la proveta soldada no presentarà una disminució superior de 5 per 100 de la càrrega total 
de trencament mitja de les altres 2 provetes, ni serà inferior a la càrrega de trencament garantida. 

- De la comprovació dels diagrames força-allargament corresponents resultarà que, per a qualsevol 
allargament, la força corresponent a la barra soldada no serà inferior al 95 per 100 del valor obtingut del 
diagrama de la barra testimoni del diagrama inferior. 

- La base de mesura de l’extensòmetre ha de ser, com a mínim, quatre vegades la longitud de l’oliva. 
- Assaig de doblat-desdoblat: Es realitzarà sobre tres provetes soldades, en la zona d’afecció de la calor 

(HAZ) sobre el mandrí de diàmetre indicat en la Instrucció EHE. 
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b) Soldadura per cavalcament. 
 
 Aquest assaig es realitzarà sobre la combinació de diàmetres més gruixuts a soldar, i sobre la combinació de 
diàmetre més fi i més gruixut. 
 S’executaran en cada cas tres unions, realitzant-se l’assaig de tracció sobre elles. El resultat es considerarà 
satisfactori si, en tots els casos, la trencament ocorre fora de la zona de cavalcament o, en el cas d’ocorrer en la zona 
soldada, no presenta una baixa del 10% a la càrrega de trencament respecte a la mitjana determinada sobre tres 
provetes del diàmetre més fi procedent de la mateixa barra que s’hagi utilitzat per a obtenir les provetes soldades, i en 
cap cas per sota del valor nominal. 
 
c) Soldadura en creu. 
 
 S’utilitzaran tres provetes, resultants de la combinació del diàmetre més gruixut i del diàmetre més fi, assajant 
a tracció els diàmetres més fins. El resultat es considerarà satisfactori si, en tots els casos el trencament no presenta 
una baixa del 10% en la càrrega de trencament respecte a la mitjana determinada sobre tres provetes d’aquest 
diàmetre, i procedents de la mateixa barra que s’hagi utilitzat per a obtenir les provetes soldades, i en cap cas per sota 
del valor nominal. 
 Així mateix s’haurà de comprovar, sobre altres tres provetes, l’aptitud front l’assaig d’arrencament de la creu 
soldada, realitzant la tracció sobre el diàmetre més fi. 
 
d) Altres tipus de soldadures 
 
 En el cas de que existeixin altre tipus d’entroncaments o unions resistents soldades diferents de les anteriors, 
la Direcció d’Obra haurà d’exigir que es realitzin assaigs de comprovació al soldatge per a cada tipus, abans d’admetre 
la seva utilització a l’obra. 
 
2.4.3.4. Condicions d’acceptació o rebuig. 
 
Segons els resultats d’assaig obtinguts, la Direcció d’Obra s’ajustarà als següents criteris d’acceptació o rebuig que 
figuren a continuació. Altres criteris d’acceptació o rebuig, en casos particulars, es fixaran, en el seu cas, en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars o per la Direcció d’Obra. 
 
a) Control a nivell reduït 
 

Comprovació de la secció equivalent: Si les dues comprovacions que han estat realitzades resulten satisfactòries, 
la partida quedarà acceptada. Si les dues resulten no satisfactòries, la partida serà rebutjada. Si es registra un sol 
resultat no satisfactori, es comprovaran quatre noves mostres corresponents a la partida serà rebutjada. En cas 
contrari, serà acceptada. 

 
b) Control a nivell normal. 
 

Es procedirà de la mateixa forma tant per a acers certificats com no certificats. 
 

- Comprovació de la secció equivalent: S’efectuarà igual que en el cas de control de nivell reduït, 
acceptant-se o rebutjant-se, en el cas, el lot, que es el sotmès a control. 

- Característiques geomètriques dels relleus de les barres corrugades: L’incompliment dels límits 
admissibles establerts en el certificat especificat d’adherència serà condició suficient per a que es rebutgi 
el lot corresponent. 

- Assaigs de doblat-desdoblat: Si es produeix alguna fallença, es sotmetran a assaig quatre noves 
provetes del lot corresponent. Qualsevol fallença registrada en aquests nous assaigs obligarà a rebutjar 
el lot corresponent. 

- Assaigs de tracció per a determinar el límit elàstic, la càrrega de trencament i l’allargament en 
trencament: Mentre els resultats dels assaigs siguin satisfactoris, s’acceptaran les barres del diàmetre 
corresponent, tipus d’acer i subministrador. Si es registra alguna fallença, totes les armadures d’aquest 
mateix diàmetre existents a l’obra i les que posteriorment es rebin, seran classificades en lots 
corresponents a les diferents partides subministrades, sense que cada lot excedeixi de les 20 tones per a 
les armadures passives i 10 tones per a les armadures actives. Cada lot serà controlat mitjançant assaigs 
sobre dues provetes. Si els dos resultats fossin no satisfactoris, el lot serà rebutjat, i si només un d’ells 
resulta no satisfactori, s’efectuarà un nou assaig complet de totes les característiques mecàniques que 
s’ha de comprovar sobre 16 provetes. El resultat es considerarà satisfactori si la mitja aritmètica dels dos 
resultats més baixos obtinguts supera el valor garantit i tots els resultats superen el 95% d’aquest valor. 
En cas contrari el lot serà rebutjat. 

- Assaigs de soldatge: En cas de registrar-se alguna fallença en el control del soldatge a l’obra, 
s’interrompran les operacions de soldadura i es procedirà a una revisió completa de tot el procés. 

 



 

ANNEXE PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT – c/JOAN UBACH.SANTA COLOMA DE GRAMANET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. FITXES DE CONTROL 



PRESA DE DADES DELS ALBARANS DELS FABRICANTS DEL FORMIGÓ:

TAMANY MÀXIM DE L'ÀRID
CONTINGUT DE CIMENT PER M3 DE FORMIGÓ
CONTINGUT DE CENDRES
CONTINGUT D'ADDITIUS
RESISTÈNCIA GARANTIDA
CONSISTÈNCIA GARANTIDA

Anotacions:

CODI

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Elaborat
"in situ"

en central

Tipus (formigó en massa, armat o pretesat)

Resistència fck 

Consistència

Mida màxima del granulat

Ambient

Quantitat de ciment/m3

Relació d'aigua/ciment

Es demana Segell INCE?

En aplicació:  EHE o Decret 375/88

DADES COMPLEMENTÀRIES

Tipus de ciment

Additius

Addicions

Quantitat

TIPUS DE CONTROL

PANTALLA PILOTIS 45 CM

SI

FORMIGÓ ARMAT

25 N/MM2

FLUIDA (10 A 15 +/- 2)

20 MM

IIA

>275 KG/M3

<=0,60

NO

SI

CEM I 32.5 UNE 80303:96

273,40 M3

ESTADÍSTIC, NIVELL NORMAL

FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT
PROGRAMA DE CONTROL

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Referència de l'obra Full núm.STA. COLOMA 1



DISTRIBUCIÓ RUPTURA DE PROBETES : 2 PROBETES ALS 7 DIES
                                                                3 PROBETES ALS 28 DIES, SEGONS EHE
DETERMINACIÓ CONSISTÈNCIA FENT LA MITJANA DE TRES CONS MESURAT EN EL TERÇ CENTRAL DE LA PASTADA.

Anotacions:

CODI

CONTROL DOCUMENTAL I ORGANOLÈPTIC

Control de Documentació: albarà

Assaig de penetració H2O

Control d'aspecte

ASSAIGS DE COMPLIMENT OBLIGAT

LOTS 
D'INSPECCIÓ

Criteri d'unitat

Ubicació en obra

Identificació

Nombre de lots

Resistència

Nombre de pastades per lot

Nombre provetes/pastada

Quantitat d'assaigs

Consistència

Nombre de pastades per lot

Nombre determinacions/pastada

Quantitat d'assaigs

ASSAIGS NO OBLIGATORIS PER NORMATIVA

Nombre de pastades/lot

Nombre de provetes/pastada

Quantitat d'assaigs

Nombre de pastades/lot

Nombre de provetes/pastada

Quantitat d'assaigs

ASSAIGS A REALITZAR PER:

PANTALLA PILOTIS 45 CM

SI

NO

SI

CADA 100 M3 O 15 DIES

FONAMENTS

LOT 1 A LOT 3

3

2

5

6

2

5

6

SINTEMAC

FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT
PROGRAMA DE CONTROL

ASSAIGS DE CONTROL ESTADÍSTIC

Referència de l'obra Full núm.STA. COLOMA 2



PRESA DE DADES DELS ALBARANS DELS FABRICANTS DEL FORMIGÓ:

TAMANY MÀXIM DE L'ÀRID
CONTINGUT DE CIMENT PER M3 DE FORMIGÓ
CONTINGUT DE CENDRES
CONTINGUT D'ADDITIUS
RESISTÈNCIA GARANTIDA
CONSISTÈNCIA GARANTIDA

Anotacions:

CODI

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Elaborat
"in situ"

en central

Tipus (formigó en massa, armat o pretesat)

Resistència fck 

Consistència

Mida màxima del granulat

Ambient

Quantitat de ciment/m3

Relació d'aigua/ciment

Es demana Segell INCE?

En aplicació:  EHE o Decret 375/88

DADES COMPLEMENTÀRIES

Tipus de ciment

Additius

Addicions

Quantitat

TIPUS DE CONTROL

PANTALLA PILOTIS 85 CM

NO

SI

FORMIGÓ ARMAT

25 N/MM2

FLUIDA (10 A 15 +/-2)

20 MM

IIA

>275 KG/M3

<=0.60

NO

SI

CEM I 32.5 UNE 80303:96

402,57 M3

ESTADÍSTIC, NIVELL NORMAL

FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT
PROGRAMA DE CONTROL

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Referència de l'obra Full núm.STA. COLOMA 3



DISTRIBUCIÓ RUPTURA DE PROBETES : 2 PROBETES ALS 7 DIES
                                                                3 PROBETES ALS 28 DIES, SEGONS EHE
DETERMINACIÓ CONSISTÈNCIA FENT LA MITJANA DE TRES CONS MESURAT EN EL TERÇ CENTRAL DE LA PASTADA.

Anotacions:

CODI

CONTROL DOCUMENTAL I ORGANOLÈPTIC

Control de Documentació: albarà

Assaig de penetració H2O

Control d'aspecte

ASSAIGS DE COMPLIMENT OBLIGAT

LOTS 
D'INSPECCIÓ

Criteri d'unitat

Ubicació en obra

Identificació

Nombre de lots

Resistència

Nombre de pastades per lot

Nombre provetes/pastada

Quantitat d'assaigs

Consistència

Nombre de pastades per lot

Nombre determinacions/pastada

Quantitat d'assaigs

ASSAIGS NO OBLIGATORIS PER NORMATIVA

Nombre de pastades/lot

Nombre de provetes/pastada

Quantitat d'assaigs

Nombre de pastades/lot

Nombre de provetes/pastada

Quantitat d'assaigs

ASSAIGS A REALITZAR PER:

PANTALLA PILOTIS 85 CM

SI

NO

SI

100 M3 O 15 DIES

FONAMENTS

LOT 4 A LOT 7

4

2

5

8

2

5

8

INTEMAC

FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT
PROGRAMA DE CONTROL

ASSAIGS DE CONTROL ESTADÍSTIC

Referència de l'obra Full núm.STA. COLOMA 4



PRESA DE DADES DELS ALBARANS DELS FABRICANTS DEL FORMIGÓ:

TAMANY MÀXIM DE L'ÀRID
CONTINGUT DE CIMENT PER M3 DE FORMIGÓ
CONTINGUT DE CENDRES
CONTINGUT D'ADDITIUS
RESISTÈNCIA GARANTIDA
CONSISTÈNCIA GARANTIDA

Anotacions:

CODI

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Elaborat
"in situ"

en central

Tipus (formigó en massa, armat o pretesat)

Resistència fck 

Consistència

Mida màxima del granulat

Ambient

Quantitat de ciment/m3

Relació d'aigua/ciment

Es demana Segell INCE?

En aplicació:  EHE o Decret 375/88

DADES COMPLEMENTÀRIES

Tipus de ciment

Additius

Addicions

Quantitat

TIPUS DE CONTROL

BIGA CADENA

NO

SI

FORMIGÓ ARMAT

25 N/MM2

FLUIDA ( 10 A 15 +/-2)

20 MM

IIA

>275 KG/M3

<=0.60

NO

SI

CEM I 32.5 UNE 80303:96

76,434 M3

ESTADÍSTIC, NIVELL NORMAL

FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT
PROGRAMA DE CONTROL

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Referència de l'obra Full núm.STA. COLOMA 5



DISTRIBUCIÓ RUPTURA DE PROBETES : 2 PROBETES ALS 7 DIES
                                                                3 PROBETES ALS 28 DIES, SEGONS EHE
DETERMINACIÓ CONSISTÈNCIA FENT LA MITJANA DE TRES CONS MESURAT EN EL TERÇ CENTRAL DE LA PASTADA.

Anotacions:

CODI

CONTROL DOCUMENTAL I ORGANOLÈPTIC

Control de Documentació: albarà

Assaig de penetració H2O

Control d'aspecte

ASSAIGS DE COMPLIMENT OBLIGAT

LOTS 
D'INSPECCIÓ

Criteri d'unitat

Ubicació en obra

Identificació

Nombre de lots

Resistència

Nombre de pastades per lot

Nombre provetes/pastada

Quantitat d'assaigs

Consistència

Nombre de pastades per lot

Nombre determinacions/pastada

Quantitat d'assaigs

ASSAIGS NO OBLIGATORIS PER NORMATIVA

Nombre de pastades/lot

Nombre de provetes/pastada

Quantitat d'assaigs

Nombre de pastades/lot

Nombre de provetes/pastada

Quantitat d'assaigs

ASSAIGS A REALITZAR PER:

BIGA CADENA

SI

NO

SI

100 M3 O 15 DIES

FONAMENTS

LOT 8

1

2

5

2

2

5

2

INTEMAC

FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT
PROGRAMA DE CONTROL

ASSAIGS DE CONTROL ESTADÍSTIC

Referència de l'obra Full núm.STA. COLOMA 6



PRESA DE DADES DELS ALBARANS DELS FABRICANTS DEL FORMIGÓ:

TAMANY MÀXIM DE L'ÀRID
CONTINGUT DE CIMENT PER M3 DE FORMIGÓ
CONTINGUT DE CENDRES
CONTINGUT D'ADDITIUS
RESISTÈNCIA GARANTIDA
CONSISTÈNCIA GARANTIDA

Anotacions:

CODI

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Elaborat
"in situ"

en central

Tipus (formigó en massa, armat o pretesat)

Resistència fck 

Consistència

Mida màxima del granulat

Ambient

Quantitat de ciment/m3

Relació d'aigua/ciment

Es demana Segell INCE?

En aplicació:  EHE o Decret 375/88

DADES COMPLEMENTÀRIES

Tipus de ciment

Additius

Addicions

Quantitat

TIPUS DE CONTROL

ENCEPATS+SABATES

NO

SI

FORMIGÓ ARMAT

25 N/MM2

FLUIDA (10 A 15 +/-2)

20 MM

IIa

>275 KG/M3

<=0.60

NO

SI

CEM I 32.5 UNE 80303:96

123,23 m3

ESTADÍSTIC, NIVELL NORMAL

FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT
PROGRAMA DE CONTROL

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Referència de l'obra Full núm.STA. COLOMA 7



DISTRIBUCIÓ RUPTURA DE PROBETES : 2 PROBETES ALS 7 DIES
                                                                3 PROBETES ALS 28 DIES, SEGONS EHE
DETERMINACIÓ CONSISTÈNCIA FENT LA MITJANA DE TRES CONS MESURAT EN EL TERÇ CENTRAL DE LA PASTADA.

Anotacions:

CODI

CONTROL DOCUMENTAL I ORGANOLÈPTIC

Control de Documentació: albarà

Assaig de penetració H2O

Control d'aspecte

ASSAIGS DE COMPLIMENT OBLIGAT

LOTS 
D'INSPECCIÓ

Criteri d'unitat

Ubicació en obra

Identificació

Nombre de lots

Resistència

Nombre de pastades per lot

Nombre provetes/pastada

Quantitat d'assaigs

Consistència

Nombre de pastades per lot

Nombre determinacions/pastada

Quantitat d'assaigs

ASSAIGS NO OBLIGATORIS PER NORMATIVA

Nombre de pastades/lot

Nombre de provetes/pastada

Quantitat d'assaigs

Nombre de pastades/lot

Nombre de provetes/pastada

Quantitat d'assaigs

ASSAIGS A REALITZAR PER:

ENCEPATS+SABATES

SI

NO

SI

100 M3 O 15 DIES

FONAMENTS

LOT 9- LOT 10

2

2

5

4

2

5

4

INTEMAC

FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT
PROGRAMA DE CONTROL

ASSAIGS DE CONTROL ESTADÍSTIC

Referència de l'obra Full núm.STA. COLOMA 8



Anotacions:

CODI

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE L'ACER

Tipus de 
producte

Barres corrugades

Malles

Designació de l'acer

Diàmetre de les barres

Mides i diàmetre de les malles

Hi ha empiuladures soldades

Es demana segell CC-EHE o distintiu reconegut

En aplicació: EHE o Decret 375/88

DADES COMPLEMENTÀRIES

Acer en barres per pilotis ( 45 i 85 cm )

Acer en barres per biga cadena

Acer en barres per encepats i altres

TIPUS DE CONTROL

FONAMENTS

SI

B 500 S

8-25 MM

NO

SI

58.860 kg

13.397 kg

9.898 kg

ESTADISTIC, NIVELL NOTRM
ESTADISTIC, NIVELL NORMAL

ARMADURES PER A FORMIGONS
PROGRAMA DE CONTROL

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Referència de l'obra Full núm.STA. COLOMA 9



EN APLICACIÓ DEL DECRET 375/88 ANNEX 2 NO SRIA PRECÍS FER ASSAIGS.
MALGRAT AIXÒ, ES FARAN ASSAIGS COMPLERTS A L'INICI I MEDIADA L'OBRA SOBRE DOS PROVETES I PER CADA DIÀMETRE.

Anotacions:

CODI

PER APLICAR CONTROL NORMAL fyd=fyk/ys

SÈRIE

CONTROL DOCUMENTAL I ORGANOLÈPTIC

Control de documentació

Control de marques d'identificació

ASSAIGS DE COMPLIMENT OBLIGAT

LOTS 
D'INSPECCIÓ

Criteri d'unitat

Identificació

Nombre de lots

Doblegat       
Desdoblegat

Nombre de provetes/lot

Quantitat d'assaigs

Nombre de provetes/lotLímit elàstic, 
allar., càrrega a 

ruptura Quantitat d'assaigs

Determinació 
secció 

equivalent

Nombre de provetes/lot

Quantitat d'assaigs

Verificació 
geométrica del 

relleus

Nombre de provetes/lot

Quantitat d'assaigs

Arrencament de 
nus (en malles)

Nombre de provetes/lot

Quantitat d'assaigs
Assaig a tracció 

(unions 
soldades per 

testa)

Nombre de provetes/lot

Quantitat d'assaigs

Doblegat / 
Desdoblegat 

(unions 
soldades per la 

testa)

Nombre de provetes/lot

Quantitat d'assaigs

Resistència a 
tracció (unió per 

cavalcament)

Nombre de provetes/lot

Quantitat d'assaigs

ASSAIGS A REALITZAR PER:

FONAMENTS

1.15

8/10/12/16/20/25

SI, CERTIFICAT DE COLADES I SEGELL CIETSID-AENOR

8/10/12/16/20/25

PER DIÀMETRES

8/10/12/16/20/25

7

2

14

2

14

2

14

2

14

ARMADURES PER A FORMIGONS
PROGRAMA DE CONTROL

ASSAIGS DE CONTROL, NIVELL NORMAL

Referència de l'obra Full núm.STA. COLOMA 10



 

ANNEXE PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT – c/JOAN UBACH.SANTA COLOMA DE GRAMANET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. AMIDAMENTS  



PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT MODIFICAT
50 HABITATGES A SANTA COLOMA DE GRAMANET. c/JOAN UBACH
ESTEVE TERRADAS MUNTAÑOLA, ARQUITECTES
JAVIER TOLEDO SOLER i ALFONSO VILLARREAL, ARQUITECTE TÈCNIC.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PTO QUALITAT
Capítol 01  CONTROL DE QUALITAT

1 DETERMINACIÓ DE LA PROFUNDITAT DE PENETRACIÓ D'AIGUA SOTA PRESSIÓ D'UN FORMIGÓ
ENDURIT, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12390-8J060K10R u

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FONAMENTS T
2 HA-25/F/20/IIa+Qa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 HA-25/B/20/IIa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 MOSTREIG, REALITZACIÓ DE CON D'ABRAMS, ELABORACIÓ DE LES PROVETES, CURA,
RECAPÇAMENT I ASSAIG A COMPRESSIÓ D'UNA SÈRIE DE CINC PROVETES CILÍNDRIQUES DE 15X30
CM, SEGONS LA NORMA UNE 83300, UNE 83303, UNE 83313, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 I
UNE-EN 12390-3J0607708 u

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FONAMENTS T
2 BIGA CORONAMENT T
3 Biga cadena 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 PILONS T
5 Pilons ø 45 zona A 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
6 Pilons ø 85 zona A 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#
7 ENCEPS T
8 Enceps i bigues centradores 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3 DETERMINACIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES D'UNA PROVETA D'ACER, PER A
ARMAR FORMIGONS, SEGONS LA NORMA UNE 36068J0B21103 u

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FONAMENTS T
2 ø 6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 ø 8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 ø 10 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 ø 12 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 ø 16 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 ø 20 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 ø 25 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

4 ASSAIG DE DOBLEGAMENT-DESDOBLEGAMENT D'UNA PROVETA D'ACER, PER A ARMAR FORMIGONS,
SEGONS LA NORMA UNE 36068J0B28103 u

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FONAMENTS T
2 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

Euro



PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT MODIFICAT
50 HABITATGES A SANTA COLOMA DE GRAMANET. c/JOAN UBACH
ESTEVE TERRADAS MUNTAÑOLA, ARQUITECTES
JAVIER TOLEDO SOLER i ALFONSO VILLARREAL, ARQUITECTE TÈCNIC.

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 DETERMINACIÓ DEL LÍMIT ELÀSTIC PER A UNA DEFORMACIÓ ROMANENT DEL 0,2%, RESISTÈNCIA A
LA TRACCIÓ, ALLARGAMENT I ESTRICCIÓ D'UNA PROVETA D'ACER, PER A ARMAR FORMIGONS,
SEGONS LA NORMA UNE-EN 10002-1J0B25101 u

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FONAMENTS T
2 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 ASSAIG DE DOBLEGAMENT SIMPLE D'UNA PROVETA D'ACER, PER A ARMAR FORMIGONS, SEGONS LA
NORMA UNE 36068J0B27103 u

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FONAMENTS T
2 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 DETERMINACIÓ DE L'ÀREA DE LA SECCIÓ RECTA TRANSVERSAL EQUIVALENT D'UNA PROVETA
D'ACER, PER A ARMAR FORMIGONS, SEGONS LA NORMA UNE 36068J0B2G103 u

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FONAMENTS T
2 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 COMPROVACIÓ DE LA INTEGRITAT ESTRUCTURAL MITJANÇANT ASSAIG SÒNIC DE PILONS, AMB
MARTELL DE MÀ, SEGONS LA NORMA ASTM D 5882J3V11A01 u

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FONAMENTS T
2 pilons ø 45 zona A
3 alçcat pantalla a-b 1,000 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
4 alçat pantalla b.c 1,000 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
5 pilons ø 85 zona A 46,000 46,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 141,000

9 PRESA DE MOSTRES DE CIMENT I-45 2.2/1 AMB ADDITIU INTRACRETE PER A ANCORATGES EN 9
PROBETES DE PLÀSTIC RÍGID DE LES CARACTERÍSTIQUES DESCRITES EN EL PLEC DE CONDICIONS,
PER ASSAIG DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ I ASSAIG DE PLASTICITAT DETERMINANT
CONSISTÈNCIA EN CON D'ABRAMSJ071U001 U

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FONAMENTS T
2 Injecció pilons 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

10 JORNADA COMPLERTA PER A REALITZAR LES INDICACIONS ESPECÍFIQUES PER A LA REALITZACIÓ
DE PROVES DE TENSIÓ SIMPLES, COMPLERTES I D'IDONEITAT DESCRITES EN EL PLEC DE

Euro



PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT MODIFICAT
50 HABITATGES A SANTA COLOMA DE GRAMANET. c/JOAN UBACH
ESTEVE TERRADAS MUNTAÑOLA, ARQUITECTES
JAVIER TOLEDO SOLER i ALFONSO VILLARREAL, ARQUITECTE TÈCNIC.

AMIDAMENTS Pàg.: 3

CONDICIONS, EN ANCORATGES PROVISIONALS DE 2 A 4 TORONS DE 0.6'' SEGUINT LES DIRECTRIUS I
ESGRAONS FIXATS PER LES RECOMANACIONS DE L'ATEP. I ANÀLISI DELS CERTIFICATS DE
CALIBRACIÓ DE TOTS ELS INSTRUMENTS DE MESURA; PREVISIÓ D'UNA JORNADA.J3H0U100 U

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FONAMENTS T
2 10 mesos 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Euro



 

ANNEXE PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT – c/JOAN UBACH.SANTA COLOMA DE GRAMANET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRESA DE DADES DELS ALBARANS DELS FABRICANTS DEL FORMIGÓ:

TAMANY MÀXIM DE L'ÀRID
CONTINGUT DE CIMENT PER M3 DE FORMIGÓ
CONTINGUT DE CENDRES
CONTINGUT D'ADDITIUS
RESISTÈNCIA GARANTIDA
CONSISTÈNCIA GARANTIDA

Anotacions:

CODI

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Elaborat
"in situ"

en central

Tipus (formigó en massa, armat o pretesat)

Resistència fck 

Consistència

Mida màxima del granulat

Ambient

Quantitat de ciment/m3

Relació d'aigua/ciment

Es demana Segell INCE?

En aplicació:  EHE o Decret 375/88

DADES COMPLEMENTÀRIES

Tipus de ciment

Additius

Addicions

Quantitat

TIPUS DE CONTROL

PANTALLA PILOTIS 45 CM

SI

FORMIGÓ ARMAT

25 N/MM2

FLUIDA (10 A 15 +/- 2)

20 MM

IIA

>275 KG/M3

<=0,60

NO

SI

CEM I 32.5 UNE 80303:96

273,40 M3

ESTADÍSTIC, NIVELL NORMAL

FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT
PROGRAMA DE CONTROL

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Referència de l'obra Full núm.STA. COLOMA 1



DISTRIBUCIÓ RUPTURA DE PROBETES : 2 PROBETES ALS 7 DIES
                                                                3 PROBETES ALS 28 DIES, SEGONS EHE
DETERMINACIÓ CONSISTÈNCIA FENT LA MITJANA DE TRES CONS MESURAT EN EL TERÇ CENTRAL DE LA PASTADA.

Anotacions:

CODI

CONTROL DOCUMENTAL I ORGANOLÈPTIC

Control de Documentació: albarà

Assaig de penetració H2O

Control d'aspecte

ASSAIGS DE COMPLIMENT OBLIGAT

LOTS 
D'INSPECCIÓ

Criteri d'unitat

Ubicació en obra

Identificació

Nombre de lots

Resistència

Nombre de pastades per lot

Nombre provetes/pastada

Quantitat d'assaigs

Consistència

Nombre de pastades per lot

Nombre determinacions/pastada

Quantitat d'assaigs

ASSAIGS NO OBLIGATORIS PER NORMATIVA

Nombre de pastades/lot

Nombre de provetes/pastada

Quantitat d'assaigs

Nombre de pastades/lot

Nombre de provetes/pastada

Quantitat d'assaigs

ASSAIGS A REALITZAR PER:

PANTALLA PILOTIS 45 CM

SI

NO

SI

CADA 100 M3 O 15 DIES

FONAMENTS

LOT 1 A LOT 3

3

2

5

6

2

5

6

SINTEMAC

FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT
PROGRAMA DE CONTROL

ASSAIGS DE CONTROL ESTADÍSTIC

Referència de l'obra Full núm.STA. COLOMA 2



PRESA DE DADES DELS ALBARANS DELS FABRICANTS DEL FORMIGÓ:

TAMANY MÀXIM DE L'ÀRID
CONTINGUT DE CIMENT PER M3 DE FORMIGÓ
CONTINGUT DE CENDRES
CONTINGUT D'ADDITIUS
RESISTÈNCIA GARANTIDA
CONSISTÈNCIA GARANTIDA

Anotacions:

CODI

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Elaborat
"in situ"

en central

Tipus (formigó en massa, armat o pretesat)

Resistència fck 

Consistència

Mida màxima del granulat

Ambient

Quantitat de ciment/m3

Relació d'aigua/ciment

Es demana Segell INCE?

En aplicació:  EHE o Decret 375/88

DADES COMPLEMENTÀRIES

Tipus de ciment

Additius

Addicions

Quantitat

TIPUS DE CONTROL

PANTALLA PILOTIS 85 CM

NO

SI

FORMIGÓ ARMAT

25 N/MM2

FLUIDA (10 A 15 +/-2)

20 MM

IIA

>275 KG/M3

<=0.60

NO

SI

CEM I 32.5 UNE 80303:96

402,57 M3

ESTADÍSTIC, NIVELL NORMAL

FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT
PROGRAMA DE CONTROL

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Referència de l'obra Full núm.STA. COLOMA 3



DISTRIBUCIÓ RUPTURA DE PROBETES : 2 PROBETES ALS 7 DIES
                                                                3 PROBETES ALS 28 DIES, SEGONS EHE
DETERMINACIÓ CONSISTÈNCIA FENT LA MITJANA DE TRES CONS MESURAT EN EL TERÇ CENTRAL DE LA PASTADA.

Anotacions:

CODI

CONTROL DOCUMENTAL I ORGANOLÈPTIC

Control de Documentació: albarà

Assaig de penetració H2O

Control d'aspecte

ASSAIGS DE COMPLIMENT OBLIGAT

LOTS 
D'INSPECCIÓ

Criteri d'unitat

Ubicació en obra

Identificació

Nombre de lots

Resistència

Nombre de pastades per lot

Nombre provetes/pastada

Quantitat d'assaigs

Consistència

Nombre de pastades per lot

Nombre determinacions/pastada

Quantitat d'assaigs

ASSAIGS NO OBLIGATORIS PER NORMATIVA

Nombre de pastades/lot

Nombre de provetes/pastada

Quantitat d'assaigs

Nombre de pastades/lot

Nombre de provetes/pastada

Quantitat d'assaigs

ASSAIGS A REALITZAR PER:

PANTALLA PILOTIS 85 CM

SI

NO

SI

100 M3 O 15 DIES

FONAMENTS

LOT 4 A LOT 7

4

2

5

8

2

5

8

INTEMAC

FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT
PROGRAMA DE CONTROL

ASSAIGS DE CONTROL ESTADÍSTIC

Referència de l'obra Full núm.STA. COLOMA 4



PRESA DE DADES DELS ALBARANS DELS FABRICANTS DEL FORMIGÓ:

TAMANY MÀXIM DE L'ÀRID
CONTINGUT DE CIMENT PER M3 DE FORMIGÓ
CONTINGUT DE CENDRES
CONTINGUT D'ADDITIUS
RESISTÈNCIA GARANTIDA
CONSISTÈNCIA GARANTIDA

Anotacions:

CODI

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Elaborat
"in situ"

en central

Tipus (formigó en massa, armat o pretesat)

Resistència fck 

Consistència

Mida màxima del granulat

Ambient

Quantitat de ciment/m3

Relació d'aigua/ciment

Es demana Segell INCE?

En aplicació:  EHE o Decret 375/88

DADES COMPLEMENTÀRIES

Tipus de ciment

Additius

Addicions

Quantitat

TIPUS DE CONTROL

BIGA CADENA

NO

SI

FORMIGÓ ARMAT

25 N/MM2

FLUIDA ( 10 A 15 +/-2)

20 MM

IIA

>275 KG/M3

<=0.60

NO

SI

CEM I 32.5 UNE 80303:96

76,434 M3

ESTADÍSTIC, NIVELL NORMAL

FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT
PROGRAMA DE CONTROL

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Referència de l'obra Full núm.STA. COLOMA 5



DISTRIBUCIÓ RUPTURA DE PROBETES : 2 PROBETES ALS 7 DIES
                                                                3 PROBETES ALS 28 DIES, SEGONS EHE
DETERMINACIÓ CONSISTÈNCIA FENT LA MITJANA DE TRES CONS MESURAT EN EL TERÇ CENTRAL DE LA PASTADA.

Anotacions:

CODI

CONTROL DOCUMENTAL I ORGANOLÈPTIC

Control de Documentació: albarà

Assaig de penetració H2O

Control d'aspecte

ASSAIGS DE COMPLIMENT OBLIGAT

LOTS 
D'INSPECCIÓ

Criteri d'unitat

Ubicació en obra

Identificació

Nombre de lots

Resistència

Nombre de pastades per lot

Nombre provetes/pastada

Quantitat d'assaigs

Consistència

Nombre de pastades per lot

Nombre determinacions/pastada

Quantitat d'assaigs

ASSAIGS NO OBLIGATORIS PER NORMATIVA

Nombre de pastades/lot

Nombre de provetes/pastada

Quantitat d'assaigs

Nombre de pastades/lot

Nombre de provetes/pastada

Quantitat d'assaigs

ASSAIGS A REALITZAR PER:

BIGA CADENA

SI

NO

SI

100 M3 O 15 DIES

FONAMENTS

LOT 8

1

2

5

2

2

5

2

INTEMAC

FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT
PROGRAMA DE CONTROL

ASSAIGS DE CONTROL ESTADÍSTIC

Referència de l'obra Full núm.STA. COLOMA 6



PRESA DE DADES DELS ALBARANS DELS FABRICANTS DEL FORMIGÓ:

TAMANY MÀXIM DE L'ÀRID
CONTINGUT DE CIMENT PER M3 DE FORMIGÓ
CONTINGUT DE CENDRES
CONTINGUT D'ADDITIUS
RESISTÈNCIA GARANTIDA
CONSISTÈNCIA GARANTIDA

Anotacions:

CODI

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Elaborat
"in situ"

en central

Tipus (formigó en massa, armat o pretesat)

Resistència fck 

Consistència

Mida màxima del granulat

Ambient

Quantitat de ciment/m3

Relació d'aigua/ciment

Es demana Segell INCE?

En aplicació:  EHE o Decret 375/88

DADES COMPLEMENTÀRIES

Tipus de ciment

Additius

Addicions

Quantitat

TIPUS DE CONTROL

ENCEPATS+SABATES

NO

SI

FORMIGÓ ARMAT

25 N/MM2

FLUIDA (10 A 15 +/-2)

20 MM

IIa

>275 KG/M3

<=0.60

NO

SI

CEM I 32.5 UNE 80303:96

123,23 m3

ESTADÍSTIC, NIVELL NORMAL

FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT
PROGRAMA DE CONTROL

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Referència de l'obra Full núm.STA. COLOMA 7



DISTRIBUCIÓ RUPTURA DE PROBETES : 2 PROBETES ALS 7 DIES
                                                                3 PROBETES ALS 28 DIES, SEGONS EHE
DETERMINACIÓ CONSISTÈNCIA FENT LA MITJANA DE TRES CONS MESURAT EN EL TERÇ CENTRAL DE LA PASTADA.

Anotacions:

CODI

CONTROL DOCUMENTAL I ORGANOLÈPTIC

Control de Documentació: albarà

Assaig de penetració H2O

Control d'aspecte

ASSAIGS DE COMPLIMENT OBLIGAT

LOTS 
D'INSPECCIÓ

Criteri d'unitat

Ubicació en obra

Identificació

Nombre de lots

Resistència

Nombre de pastades per lot

Nombre provetes/pastada

Quantitat d'assaigs

Consistència

Nombre de pastades per lot

Nombre determinacions/pastada

Quantitat d'assaigs

ASSAIGS NO OBLIGATORIS PER NORMATIVA

Nombre de pastades/lot

Nombre de provetes/pastada

Quantitat d'assaigs

Nombre de pastades/lot

Nombre de provetes/pastada

Quantitat d'assaigs

ASSAIGS A REALITZAR PER:

ENCEPATS+SABATES

SI

NO

SI

100 M3 O 15 DIES

FONAMENTS

LOT 9- LOT 10

2

2

5

4

2

5

4

INTEMAC

FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT
PROGRAMA DE CONTROL

ASSAIGS DE CONTROL ESTADÍSTIC

Referència de l'obra Full núm.STA. COLOMA 8



Anotacions:

CODI

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE L'ACER

Tipus de 
producte

Barres corrugades

Malles

Designació de l'acer

Diàmetre de les barres

Mides i diàmetre de les malles

Hi ha empiuladures soldades

Es demana segell CC-EHE o distintiu reconegut

En aplicació: EHE o Decret 375/88

DADES COMPLEMENTÀRIES

Acer en barres per pilotis ( 45 i 85 cm )

Acer en barres per biga cadena

Acer en barres per encepats i altres

TIPUS DE CONTROL

FONAMENTS

SI

B 500 S

8-25 MM

NO

SI

58.860 kg

13.397 kg

9.898 kg

ESTADISTIC, NIVELL NOTRM
ESTADISTIC, NIVELL NORMAL

ARMADURES PER A FORMIGONS
PROGRAMA DE CONTROL

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Referència de l'obra Full núm.STA. COLOMA 9



EN APLICACIÓ DEL DECRET 375/88 ANNEX 2 NO SRIA PRECÍS FER ASSAIGS.
MALGRAT AIXÒ, ES FARAN ASSAIGS COMPLERTS A L'INICI I MEDIADA L'OBRA SOBRE DOS PROVETES I PER CADA DIÀMETRE.

Anotacions:

CODI

PER APLICAR CONTROL NORMAL fyd=fyk/ys

SÈRIE

CONTROL DOCUMENTAL I ORGANOLÈPTIC

Control de documentació

Control de marques d'identificació

ASSAIGS DE COMPLIMENT OBLIGAT

LOTS 
D'INSPECCIÓ

Criteri d'unitat

Identificació

Nombre de lots

Doblegat       
Desdoblegat

Nombre de provetes/lot

Quantitat d'assaigs

Nombre de provetes/lotLímit elàstic, 
allar., càrrega a 

ruptura Quantitat d'assaigs

Determinació 
secció 

equivalent

Nombre de provetes/lot

Quantitat d'assaigs

Verificació 
geométrica del 

relleus

Nombre de provetes/lot

Quantitat d'assaigs

Arrencament de 
nus (en malles)

Nombre de provetes/lot

Quantitat d'assaigs
Assaig a tracció 

(unions 
soldades per 

testa)

Nombre de provetes/lot

Quantitat d'assaigs

Doblegat / 
Desdoblegat 

(unions 
soldades per la 

testa)

Nombre de provetes/lot

Quantitat d'assaigs

Resistència a 
tracció (unió per 

cavalcament)

Nombre de provetes/lot

Quantitat d'assaigs

ASSAIGS A REALITZAR PER:

FONAMENTS

1.15

8/10/12/16/20/25

SI, CERTIFICAT DE COLADES I SEGELL CIETSID-AENOR

8/10/12/16/20/25

PER DIÀMETRES

8/10/12/16/20/25

7

2

14

2

14

2

14

2

14

ARMADURES PER A FORMIGONS
PROGRAMA DE CONTROL

ASSAIGS DE CONTROL, NIVELL NORMAL

Referència de l'obra Full núm.STA. COLOMA 10



PRESA DE DADES DELS ALBARANS DEL  FABRICANT DE FORMIGÓ:
TAMANY MÀXIM DE L'ÀRID
CONTINGUT DE CIMENT PER M3 DE FORMIGÓ
CONTINGUT DE CENDRES (NO ADMISIBLE)
CONTINGUT D'ADDITIUS
RESISTÈNCIA GARANTIDA
CONSISTÈNCIA GARANTIDA

Anotacions:

CODI

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Elaborat
"in situ"

en central

Tipus (formigó en massa, armat o pretesat)

Resistència fck 

Consistència

Mida màxima del granulat

Ambient

Quantitat de ciment/m3

Relació d'aigua/ciment

Es demana Segell INCE?

En aplicació:  EHE o Decret 375/88

DADES COMPLEMENTÀRIES

Tipus de ciment

Additius

Addicions

TIPUS DE CONTROL

MURS PANTALLA 60 MURS PANTALLA 45

SI SI

HA HA

25Nw/mm2 25Nw/mm2

FLUIDA 10-15+/-2 FLUIDA 10-15+/-2

20 20

IIa IIa

>275Kg/m3 >275Kg/m3

<=0,60 <=0,60

SI SI

ESTADISTIC NIVELL NORMAL

FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT
PROGRAMA DE CONTROL

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Referència de l'obra Full núm.SANTA COLOMA 1



DISTRIBUCIÓ RUPTURA DE PROBETES PER DETERMINACIÓ RESISTÈNCIA: 
1 PROBETA ALS 7 DÍES, 3 PROBETES ALS 28 DÍES, 1 PROBETA ALS 56 DÍES.
DETERMINACIÓ DE CONSISTÈNCIA FENT LA MITJANA DE TRES CONS MESURAT EN EL TERÇ CENTRAL DE LA PASTADA.

Anotacions:

CODI

CONTROL DOCUMENTAL I ORGANOLÈPTIC

Control de Documentació: albarà

Assaig de penetració H2O

Control d'aspecte

ASSAIGS DE COMPLIMENT OBLIGAT

LOTS 
D'INSPECCIÓ

Criteri d'unitat

Ubicació en obra

Identificació

Nombre de lots

Resistència

Nombre de pastades per lot

Nombre provetes/pastada

Quantitat d'assaigs

Consistència

Nombre de pastades per lot

Nombre determinacions/pastada

Quantitat d'assaigs

ASSAIGS NO OBLIGATORIS PER NORMATIVA

Nombre de pastades/lot

Nombre de provetes/pastada

Quantitat d'assaigs

Nombre de pastades/lot

Nombre de provetes/pastada

Quantitat d'assaigs

ASSAIGS A REALITZAR PER:

MURS PANTALLA 60 MURS PANTALLA 45

SI SI

SI SI

SI SI

100m3 / DUES SETMANES 100m3 / DUES SETMANES

LOTE 1-LOTE 5 LOTE 6- LOTE 7

5 2

2 2

5 5

10 4

2 2

1 1

10 4

LABORATORI HOMOLOGAT

FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT
PROGRAMA DE CONTROL

ASSAIGS DE CONTROL ESTADÍSTIC

Referència de l'obra Full núm.SANTA COLOMA 2



PRESA DE DADES DELS ALBARANS DEL  FABRICANT DE FORMIGÓ:
TAMANY MÀXIM DE L'ÀRID
CONTINGUT DE CIMENT PER M3 DE FORMIGÓ
CONTINGUT DE CENDRES (NO ADMISIBLE)
CONTINGUT D'ADDITIUS
RESISTÈNCIA GARANTIDA
CONSISTÈNCIA GARANTIDA

Anotacions:

CODI

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Elaborat
"in situ"

en central

Tipus (formigó en massa, armat o pretesat)

Resistència fck 

Consistència

Mida màxima del granulat

Ambient

Quantitat de ciment/m3

Relació d'aigua/ciment

Es demana Segell INCE?

En aplicació:  EHE o Decret 375/88

DADES COMPLEMENTÀRIES

Tipus de ciment

Additius

Addicions

TIPUS DE CONTROL

BIGA TRAVA MUR PANTALLA LLOSA DE TRAVA

SI SI

HA HA

25Nw/mm2 25Nw/mm2

TOVA 6-9 +/-1 TOVA 6-9 +/-1

20 20

IIa IIa

>275Kg/m3 >275Kg/m3

<=0,60 <=0,60

SI SI

ESTADISTIC NIVELL NORMAL

FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT
PROGRAMA DE CONTROL

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Referència de l'obra Full núm.SANTA COLOMA 3



DISTRIBUCIÓ RUPTURA DE PROBETES PER DETERMINACIÓ RESISTÈNCIA: 
1 PROBETA ALS 7 DÍES, 3 PROBETES ALS 28 DÍES, 1 PROBETA ALS 56 DÍES.
DETERMINACIÓ DE CONSISTÈNCIA FENT LA MITJANA DE TRES CONS MESURAT EN EL TERÇ CENTRAL DE LA PASTADA.

Anotacions:

CODI

CONTROL DOCUMENTAL I ORGANOLÈPTIC

Control de Documentació: albarà

Assaig de penetració H2O

Control d'aspecte

ASSAIGS DE COMPLIMENT OBLIGAT

LOTS 
D'INSPECCIÓ

Criteri d'unitat

Ubicació en obra

Identificació

Nombre de lots

Resistència

Nombre de pastades per lot

Nombre provetes/pastada

Quantitat d'assaigs

Consistència

Nombre de pastades per lot

Nombre determinacions/pastada

Quantitat d'assaigs

ASSAIGS NO OBLIGATORIS PER NORMATIVA

Nombre de pastades/lot

Nombre de provetes/pastada

Quantitat d'assaigs

Nombre de pastades/lot

Nombre de provetes/pastada

Quantitat d'assaigs

ASSAIGS A REALITZAR PER:

BIGA TRAVA MUR PANTALLA LLOSA DE TRAVA

SI SI

SI SI

SI SI

100m3 / DUES SETMANES 100m3 / DUES SETMANES

LOTE 8-LOTE 9 LOTE 10- LOTE 12

2 3

2 2

5 5

4 6

2 2

1 1

4 6

LABORATORI HOMOLOGAT

FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT
PROGRAMA DE CONTROL

ASSAIGS DE CONTROL ESTADÍSTIC

Referència de l'obra Full núm.SANTA COLOMA 4



PRESA DE DADES DELS ALBARANS DEL  FABRICANT DE FORMIGÓ:
TAMANY MÀXIM DE L'ÀRID
CONTINGUT DE CIMENT PER M3 DE FORMIGÓ
CONTINGUT DE CENDRES (NO ADMISIBLE)
CONTINGUT D'ADDITIUS
RESISTÈNCIA GARANTIDA
CONSISTÈNCIA GARANTIDA

Anotacions:

CODI

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Elaborat
"in situ"

en central

Tipus (formigó en massa, armat o pretesat)

Resistència fck 

Consistència

Mida màxima del granulat

Ambient

Quantitat de ciment/m3

Relació d'aigua/ciment

Es demana Segell INCE?

En aplicació:  EHE o Decret 375/88

DADES COMPLEMENTÀRIES

Tipus de ciment

Additius

Addicions

TIPUS DE CONTROL

PILOTS APANTALLATS ENCEPS

SI SI

HA HA

25Nw/mm2 25Nw/mm2

FLUIDA 10-15+/-2 TOVA 6-9 +/-1

20 20

IIa IIa

>275Kg/m3 >275Kg/m3

<=0,60 <=0,60

SI SI

ESTADISTIC NIVELL NORMAL

FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT
PROGRAMA DE CONTROL

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Referència de l'obra Full núm.SANTA COLOMA 5



DISTRIBUCIÓ RUPTURA DE PROBETES PER DETERMINACIÓ RESISTÈNCIA: 
1 PROBETA ALS 7 DÍES, 3 PROBETES ALS 28 DÍES, 1 PROBETA ALS 56 DÍES.
DETERMINACIÓ DE CONSISTÈNCIA FENT LA MITJANA DE TRES CONS MESURAT EN EL TERÇ CENTRAL DE LA PASTADA.
COMPLEMENTARIAMENT, ALS PILOTS APANTALLATS, ES FARÀN ASSAIGS D'INTEGRITAT ESTRUCTURAL

Anotacions:

CODI

CONTROL DOCUMENTAL I ORGANOLÈPTIC

Control de Documentació: albarà

Assaig de penetració H2O

Control d'aspecte

ASSAIGS DE COMPLIMENT OBLIGAT

LOTS 
D'INSPECCIÓ

Criteri d'unitat

Ubicació en obra

Identificació

Nombre de lots

Resistència

Nombre de pastades per lot

Nombre provetes/pastada

Quantitat d'assaigs

Consistència

Nombre de pastades per lot

Nombre determinacions/pastada

Quantitat d'assaigs

ASSAIGS NO OBLIGATORIS PER NORMATIVA

Nombre de pastades/lot

Nombre de provetes/pastada

Quantitat d'assaigs

Nombre de pastades/lot

Nombre de provetes/pastada

Quantitat d'assaigs

ASSAIGS A REALITZAR PER:

PILOTS APANTALLATS ENCEPS

SI SI

SI SI

SI SI

100m3 / DUES SETMANES 100m3 / DUES SETMANES

LOTE 13-LOTE 24 LOTE 25- LOTE 26

12 2

2 2

5 5

24 4

2 2

1 1

24 4

LABORATORI HOMOLOGAT

FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT
PROGRAMA DE CONTROL

ASSAIGS DE CONTROL ESTADÍSTIC

Referència de l'obra Full núm.SANTA COLOMA 6



PRESA DE DADES DELS ALBARANS DEL  FABRICANT DE FORMIGÓ:
TAMANY MÀXIM DE L'ÀRID
CONTINGUT DE CIMENT PER M3 DE FORMIGÓ
CONTINGUT DE CENDRES (NO ADMISIBLE)
CONTINGUT D'ADDITIUS
RESISTÈNCIA GARANTIDA
CONSISTÈNCIA GARANTIDA

Anotacions:

CODI

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Elaborat
"in situ"

en central

Tipus (formigó en massa, armat o pretesat)

Resistència fck 

Consistència

Mida màxima del granulat

Ambient

Quantitat de ciment/m3

Relació d'aigua/ciment

Es demana Segell INCE?

En aplicació:  EHE o Decret 375/88

DADES COMPLEMENTÀRIES

Tipus de ciment

Additius

Addicions

TIPUS DE CONTROL

SOLERA SABATES I RIOSTRES MURS CONTENCIO

SI SI SI

HA HA HA

25Nw/mm2 25Nw/mm2 25Nw/mm2

TOVA 6-9 +/-1 TOVA 6-9 +/-1 TOVA 6-9 +/-1

20 20 20

IIa IIa IIa

>275Kg/m3 >275Kg/m3 >275Kg/m3

<=0,60 <=0,60 <=0,60

SI SI SI

ESTADISTIC NIVELL NORMAL

FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT
PROGRAMA DE CONTROL

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Referència de l'obra Full núm.SANTA COLOMA 7



DISTRIBUCIÓ RUPTURA DE PROBETES PER DETERMINACIÓ RESISTÈNCIA: 
1 PROBETA ALS 7 DÍES, 3 PROBETES ALS 28 DÍES, 1 PROBETA ALS 56 DÍES.
DETERMINACIÓ DE CONSISTÈNCIA FENT LA MITJANA DE TRES CONS MESURAT EN EL TERÇ CENTRAL DE LA PASTADA.

Anotacions:

CODI

CONTROL DOCUMENTAL I ORGANOLÈPTIC

Control de Documentació: albarà

Assaig de penetració H2O

Control d'aspecte

ASSAIGS DE COMPLIMENT OBLIGAT

LOTS 
D'INSPECCIÓ

Criteri d'unitat

Ubicació en obra

Identificació

Nombre de lots

Resistència

Nombre de pastades per lot

Nombre provetes/pastada

Quantitat d'assaigs

Consistència

Nombre de pastades per lot

Nombre determinacions/pastada

Quantitat d'assaigs

ASSAIGS NO OBLIGATORIS PER NORMATIVA

Nombre de pastades/lot

Nombre de provetes/pastada

Quantitat d'assaigs

Nombre de pastades/lot

Nombre de provetes/pastada

Quantitat d'assaigs

ASSAIGS A REALITZAR PER:

SOLERA SABATES I RIOSTRES MURS CONTENCIO

SI SI SI

SI SI SI

SI SI SI

100m3 / DUES 
SETMANES

100m3 / DUES 
SETMANES

100m3 / DUES 
SETMANES

LOTE 27 LOTE 28-LOTE 29 LOTE 30-LOTE 31

1 2 2

2 2 2

5 5 5

2 4 4

2 2 2

1 1 2

2 4 4

LABORATORI HOMOLOGAT

FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT
PROGRAMA DE CONTROL

ASSAIGS DE CONTROL ESTADÍSTIC
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PRESA DE DADES DELS ALBARANS DEL  FABRICANT DE FORMIGÓ:
TAMANY MÀXIM DE L'ÀRID
CONTINGUT DE CIMENT PER M3 DE FORMIGÓ
CONTINGUT DE CENDRES (NO ADMISIBLE)
CONTINGUT D'ADDITIUS
RESISTÈNCIA GARANTIDA
CONSISTÈNCIA GARANTIDA

Anotacions:

CODI

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Elaborat
"in situ"

en central

Tipus (formigó en massa, armat o pretesat)

Resistència fck 

Consistència

Mida màxima del granulat

Ambient

Quantitat de ciment/m3

Relació d'aigua/ciment

Es demana Segell INCE?

En aplicació:  EHE o Decret 375/88

DADES COMPLEMENTÀRIES

Tipus de ciment

Additius

Addicions

TIPUS DE CONTROL

FORJATS RETICULARS LLOSES

SI SI

HA HA

25Nw/mm2 25Nw/mm2 - 30Nw/mm2 *

TOVA 6-9 +/-1 TOVA 6-9 +/-1

12 12

I I -IIIa *

>250Kg/m3 >250Kg/m3

<=0,65 <=0,65

SI SI

ESTADISTIC NIVELL NORMAL

FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT
PROGRAMA DE CONTROL

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Referència de l'obra Full núm.SANTA COLOMA 9



DISTRIBUCIÓ RUPTURA DE PROBETES PER DETERMINACIÓ RESISTÈNCIA: 
1 PROBETA ALS 7 DÍES, 3 PROBETES ALS 28 DÍES, 1 PROBETA ALS 56 DÍES.
DETERMINACIÓ DE CONSISTÈNCIA FENT LA MITJANA DE TRES CONS MESURAT EN EL TERÇ CENTRAL DE LA PASTADA.
* ES DETERMINARÁN 2 O 4 AMASADES PER LOT EN FUNCIÓ DE SI EL FORMIGÓ ES HA-25 O HA-30

Anotacions:

CODI

CONTROL DOCUMENTAL I ORGANOLÈPTIC

Control de Documentació: albarà

Assaig de penetració H2O

Control d'aspecte

ASSAIGS DE COMPLIMENT OBLIGAT

LOTS 
D'INSPECCIÓ

Criteri d'unitat

Ubicació en obra

Identificació

Nombre de lots

Resistència

Nombre de pastades per lot

Nombre provetes/pastada

Quantitat d'assaigs

Consistència

Nombre de pastades per lot

Nombre determinacions/pastada

Quantitat d'assaigs

ASSAIGS NO OBLIGATORIS PER NORMATIVA

Nombre de pastades/lot

Nombre de provetes/pastada

Quantitat d'assaigs

Nombre de pastades/lot

Nombre de provetes/pastada

Quantitat d'assaigs

ASSAIGS A REALITZAR PER:

FORJATS RETICULARS LLOSES

SI SI

SI SI

SI SI

100m3 / DUES SETMANES 100m3 / DUES SETMANES

LOTE 32-LOTE 42 LOTE 43- LOTE 51

11* 9

2* 2

5 5

22 18

2 2

1 1

22 18

LABORATORI HOMOLOGAT

FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT
PROGRAMA DE CONTROL

ASSAIGS DE CONTROL ESTADÍSTIC
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PRESA DE DADES DELS ALBARANS DEL  FABRICANT DE FORMIGÓ:
TAMANY MÀXIM DE L'ÀRID
CONTINGUT DE CIMENT PER M3 DE FORMIGÓ
CONTINGUT DE CENDRES (NO ADMISIBLE)
CONTINGUT D'ADDITIUS
RESISTÈNCIA GARANTIDA
CONSISTÈNCIA GARANTIDA

Anotacions:

CODI

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Elaborat
"in situ"

en central

Tipus (formigó en massa, armat o pretesat)

Resistència fck 

Consistència

Mida màxima del granulat

Ambient

Quantitat de ciment/m3

Relació d'aigua/ciment

Es demana Segell INCE?

En aplicació:  EHE o Decret 375/88

DADES COMPLEMENTÀRIES

Tipus de ciment

Additius

Addicions

TIPUS DE CONTROL

PILARS LLOSSES INCLINADES

SI SI

HA HA

25Nw/mm2 25Nw/mm2

TOVA 6-9 +/-1 TOVA 6-9 +/-1

12 12

I I

>250Kg/m3 >250Kg/m3

<=0,65 <=0,65

SI SI

ESTADISTIC NIVELL NORMAL

FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT
PROGRAMA DE CONTROL

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS
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DISTRIBUCIÓ RUPTURA DE PROBETES PER DETERMINACIÓ RESISTÈNCIA: 
1 PROBETA ALS 7 DÍES, 3 PROBETES ALS 28 DÍES, 1 PROBETA ALS 56 DÍES.
DETERMINACIÓ DE CONSISTÈNCIA FENT LA MITJANA DE TRES CONS MESURAT EN EL TERÇ CENTRAL DE LA PASTADA.
*ES DETERMINA UN LOT CADA PLANTA PER PILARS I UN LOT CADA DUES PLANTES EN LLOSSES D'ESCALA

Anotacions:

CODI

CONTROL DOCUMENTAL I ORGANOLÈPTIC

Control de Documentació: albarà

Assaig de penetració H2O

Control d'aspecte

ASSAIGS DE COMPLIMENT OBLIGAT

LOTS 
D'INSPECCIÓ

Criteri d'unitat

Ubicació en obra

Identificació

Nombre de lots

Resistència

Nombre de pastades per lot

Nombre provetes/pastada

Quantitat d'assaigs

Consistència

Nombre de pastades per lot

Nombre determinacions/pastada

Quantitat d'assaigs

ASSAIGS NO OBLIGATORIS PER NORMATIVA

Nombre de pastades/lot

Nombre de provetes/pastada

Quantitat d'assaigs

Nombre de pastades/lot

Nombre de provetes/pastada

Quantitat d'assaigs

ASSAIGS A REALITZAR PER:

PILARS LLOSSES INCLINADES

SI SI

SI SI

SI SI

DUES SETMANES* DUES SETMANES/ DUES PLANTES

LOTE 52-LOTE 61 LOTE 62- LOTE 66

10 5

2 2

5 5

20 10

2 2

1 1

20 10

LABORATORI HOMOLOGAT

FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT
PROGRAMA DE CONTROL

ASSAIGS DE CONTROL ESTADÍSTIC
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ES DEMANARÀ CERTIFICAT, I ES FARÀN CONTROLS CONTROLS COMPLEMENTARIS DE LA CERTIFICACIÓ.
VEURE ANNEX DE CONTROL SEGONS EHE

Anotacions:

CODI

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DE L'ACER

Tipus de 
producte

Barres corrugades

Malles

Designació de l'acer

Diàmetre de les barres

Mides i diàmetre de les malles

Hi ha empiuladures soldades

Es demana segell CC-EHE o distintiu reconegut

En aplicació: EHE o Decret 375/88

DADES COMPLEMENTÀRIES

TIPUS DE CONTROL

FONAMENTS ESTRUCTURA

SI

SI

B-500 S

VEURE DOCUMENTACIÓ GRÀFICA PROJECTE

15x15 d8x8

SI

EHE

DOCUMENTAL I ORGANOLÈPTIC

ARMADURES PER A FORMIGONS
PROGRAMA DE CONTROL

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS
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Anotacions:

CODI

PER APLICAR CONTROL NORMAL fyd=fyk/ys

SÈRIE

CONTROL DOCUMENTAL I ORGANOLÈPTIC

Control de documentació

Control de marques d'identificació

ASSAIGS DE COMPLIMENT OBLIGAT

LOTS 
D'INSPECCIÓ

Criteri d'unitat

Identificació

Nombre de lots

Doblegat       
Desdoblegat

Nombre de provetes/lot

Quantitat d'assaigs

Nombre de provetes/lotLímit elàstic, 
allar., càrrega a 

ruptura Quantitat d'assaigs

Determinació 
secció 

equivalent

Nombre de provetes/lot

Quantitat d'assaigs

Verificació 
geométrica del 

relleus

Nombre de provetes/lot

Quantitat d'assaigs

Arrencament de 
nus (en malles)

Nombre de provetes/lot

Quantitat d'assaigs
Assaig a tracció 

(unions 
soldades per 

testa)

Nombre de provetes/lot

Quantitat d'assaigs

Doblegat / 
Desdoblegat 

(unions 
soldades per la 

testa)

Nombre de provetes/lot

Quantitat d'assaigs

Resistència a 
tracció (unió per 

cavalcament)

Nombre de provetes/lot

Quantitat d'assaigs

ASSAIGS A REALITZAR PER:

FONAMENTS ESTRUCTURA

500/1,15

SI. CERTIFICAT DE COLADES I SEGELL CIETSID AENOR

SI

40.000KG 40.000KG

LOT 1- LOT 4 LOT 5- LOT10

4 6

6 (2 PER SÈRIE) 6 (2PER SÈRIE)

24 36

6 (2 PER SÈRIE) 6 (2PER SÈRIE)

24 36

6 (2 PER SÈRIE) 6 (2PER SÈRIE)

24 36

6 (2 PER SÈRIE) 6 (2PER SÈRIE)

24 36

LABORATORI HOMOLOGAT

ARMADURES PER A FORMIGONS
PROGRAMA DE CONTROL

ASSAIGS DE CONTROL, NIVELL NORMAL
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ES CONTROLARÀ LA CORRESPONDÈNCIA ENTRE LA COMANDA I EL SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT LA COMPROVACIÓ DE 
L'ALBARÀ
ES COMPROVARÀ LA GARANTIA, CERTIFICATS I SEGELL DEL FABRICANT SEGONS L'ARTICLE 3.1 DE LA MV-102
ES COMPROVARÀ L'EXISTÈNCIA DE LA MARCA D'IDENTIFICACIÓ, SEGONS ART. 4.2 DE LA MV-102
ES COMPROVARAN QUE ELS POSIBLES DEFECTES SUPERFICIALS I/O DIMENSIONALS S'AJUSTEN AL QUE S'INDICA A L'ARTICLE 
4.5 DE LA MV-102

Anotacions:

CODI

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Tipus de perfil

Designació de l'acer

DADES COMPLEMENTÀRIES

PES ESTIMAT

TIPUS DE CONTROL

GENERAL

VEURE DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE PROJECTE

S275 JR

4232Kg

ORGANOLÈPTIC I DOCUMENTAL

ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES
PROGRAMA DE CONTROL

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS
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ES SEGUIRÀ EN TOT MOMENT L'ESPECIFICAT EN EL PLEC DE CONDICIONS
ELS SOLDADORS SERAN HOMOLOGATS. VERIFICACIÓ DE CERTIFICATS I QUALIFICACIÓ SEGONS POSICIÓ DE SOLDADURA.
INSPECCIONES RADIOGRÀFIQUES DE LES SOLDADURES, SEGONS NORMA UNE 14011-57, LIQITS PENETRANTS O ULTRASONS
COMPROVACIÓ DE MATERIALS D'APORTACIÓ I CONTROLS DIMENSIONALS DELS CORDONS
APLICACIÓ DE PROVES ADICIONALS EN FUNCIÓ DEL RESULTAT DE LES INICIALMENT PREVISTES

Anotacions:

CODI

CONTROL DOCUMENTAL I ORGANOLÈPTIC

Marca de fabricant i producte

Existència de desperfectes exteriors

ASSAIGS NO OBLIGATORIS PER NORMATIVA

LOTS 
D'INSPECCIÓ

Criteri d'unitat

Identificació

Nombre de lots

Nombre de mostres/lot

Nombre assaigs/mostra

Quantitat d'assaigs

Nombre de mostres/lot

Nombre assaigs/mostra

Quantitat d'assaigs

Nombre de mostres/lot

Nombre assaigs/mostra

Quantitat d'assaigs

Nombre de mostres/lot

Nombre assaigs/mostra

Quantitat d'assaigs

ASSAIGS A REALITZAR PER:

GENERAL

SI

SI

GENERAL

LABORATORI HOMOLOGAT

ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES
PROGRAMA DE CONTROL

CONTROLS DE RECEPCIÓ
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ES CONTROLARÀ PER CADA SUBMINISTRAMENT DIFERENT, LA CORRESPONDÈNCIA ENTRE LA COMANDA, L'ALBARÀ I ALLO 
ESPECIFICAT AL PROJECTE.
ES COMPROVARÀ PER CADA SUBMINISTRADOR I TIPUS DE MAÓ, LA VIGÈNCIA I DOCUMENTACIÓ DEL DISTINTIU DE QUALITAT 
DEMANAT.
ES COMPROVARÀ LA INEXISTÈNCIA DE FISSURES NO TOLERABLES
ES COMPROVARÀ LA INEXISTÈNCIA DE EXFOLIACIONS NO TOLERABLES.
ES COMPROVARÀ LA INEXISTÈNCIA DE ENCOSTRONATS NO TOLERABLES.

Anotacions:

CODI

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Tipus

M

P

H

Classe
V

NV

Dimensions nominals

Resistència a compressió

Color

DADES COMPLEMENTÀRIES

Eflorescència

Gelada

Succió

Massa

Superficie prevista en obra

TIPUS DE CONTROL

TANCAMENT 1 TANCAMENT 2 DIVIDORIA 1

SI SI

SI

SI SI SI

29x14x10 29x14x4 29x14x5

5222,74m2 175,33m2 60,97m2

NORMAL SEGONS NBE FL-90 I RL-88. CONTROLS DE RECEPCIÓ

MAONS CERÀMICS
PROGRAMA DE CONTROL

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS
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ES CONTROLARÀ PER CADA SUBMINISTRAMENT DIFERENT, LA CORRESPONDÈNCIA ENTRE LA COMANDA, L'ALBARÀ I ALLO 
ESPECIFICAT AL PROJECTE.
ES COMPROVARÀ PER CADA SUBMINISTRADOR I TIPUS DE MAÓ, LA VIGÈNCIA I DOCUMENTACIÓ DEL DISTINTIU DE QUALITAT 
DEMANAT.
ES COMPROVARÀ LA INEXISTÈNCIA DE FISSURES NO TOLERABLES
ES COMPROVARÀ LA INEXISTÈNCIA DE EXFOLIACIONS NO TOLERABLES.
ES COMPROVARÀ LA INEXISTÈNCIA DE ENCOSTRONATS NO TOLERABLES.

Anotacions:

CODI

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Tipus

M

P

H

Classe
V

NV

Dimensions nominals

Resistència a compressió

Color

DADES COMPLEMENTÀRIES

Eflorescència

Gelada

Succió

Massa

Superficie prevista en obra

TIPUS DE CONTROL

DIVISÒRIA 2 DIVISÒRIA 3 DIVISÒRIA 4

SI SI SI

SI SI SI

29x14x10 60x25x7 29x14x4

1123,47m2 3823,33m2 423,09m2

NORMAL SEGONS NBE FL-90 I RL-88. CONTROLS DE RECEPCIÓ

MAONS CERÀMICS
PROGRAMA DE CONTROL

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS
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ELS ASSAIGS SON COMPLEMENTARIS A LA COMPROVACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ QUE CERTIFIQUI LA POSESIÓ DE SEGELL DE 
QUALITAT

Anotacions:

CODI

CONTROL DOCUMENTAL I ORGANOLÈPTIC

Control de documentació

Control d'aspecte

Correspondència amb mostra contrast

ASSAIGS NO OBLIGATORIS PER NORMATIVA

LOTS 
D'INSPECCIÓ 

(partides)

Criteri d'unitat

Ubicació a l'obra

Identificació

Nombre de partides

Resistència a 
compressió

Nombre assaigs/mostra

Quantitat d'assaigs

Eflorescència
Nombre assaigs/mostra

Quantitat d'assaigs

Gelada
Nombre assaigs/mostra

Quantitat d'assaigs

Succió
Nombre assaigs/mostra

Quantitat d'assaigs

Massa
Nombre assaigs/mostra

Quantitat d'assaigs

Absorció aigua
Nombre assaigs/mostra

Quantitat d'assaigs

Mesura
Nombre assaigs/mostra

Quantitat d'assaigs

ASSAIGS A REALITZAR PER:

GENERAL

SI

SI

SI

PER TIPUS

6

1

6
1
1
6

1

6

1

6

1

6

1

6

1

6

LABORATORI HOMOLOGAT

MAONS CERÀMICS
PROGRAMA DE CONTROL

CONTROLS DE RECEPCIÓ
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Anotacions:

CODI

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Densitat

Gruix

Conductivitat tèrmica

S'exigeix Segell o Marca de Qualitat del fabricant

S'exigeix Segell o Marca de Qualitat de l'aplicador

DADES COMPLEMENTÀRIES

Resistència a compressió

Comportament al foc

TIPUS DE CONTROL (A,B,C,D)

POLIURETÀ PROJECTAT POLIETIRÉ EXTRUIT

35Kg/m3

4cm. 4cm.

SI

SI

LABORATORI HOMOLOGAT

MATERIAL PER AÏLLAMENT TÈRMIC
PROGRAMA DE CONTROL

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS
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ES FARÀ ASSAIG DE DENSITAT APARENT DEL MATERIAL DE AÏLLAMENT AMORF I CONTROL DE GRUIXOS.
ES COMPROVARÀ LA IDENTIFICACIÓ DEL MATERIAL I LA POSSESIÓ DEL SEGELL DE QUALITAT DEL AÏLLAMENT DE POLIESTIRÉ 
EXTRUIT.

Anotacions:

CODI

CONTROL DOCUMENTAL I ORGANOLÈPTIC

Control de documentació

Bon estat aparent

ASSAIGS NO OBLIGATORIS PER NORMATIVA

LOTS 
D'INSPECCIÓ

Criteri d'unitat

Identificació del lot

Nombre de lots

Nombre de mostres/lot

Nombre d'assaigs/mostra

Quantitat d'assaigs

Nombre de mostres/lot

Nombre d'assaigs/mostra

Quantitat d'assaigs

Nombre de mostres/lot

Nombre d'assaigs/mostra

Quantitat d'assaigs

Nombre de mostres/lot

Nombre d'assaigs/mostra

Quantitat d'assaigs

Nombre de mostres/lot

Nombre d'assaigs/mostra

Quantitat d'assaigs

Nombre de mostres/lot

Nombre d'assaigs/mostra

Quantitat d'assaigs

ASSAIGS A REALITZAR PER:

POLIURETÀ PROJECTAT POLIETIRÉ EXTRUIT

SI SI

SI SI

LABORATORI HOMOLOGAT I DIRECCIO FACULTATIVA

MATERIAL PER AÏLLAMENT TÈRMIC
PROGRAMA DE CONTROL

CONTROLS DE RECEPCIÓ
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1. INTRODUCCIÓ 
 
El present Pla de Control de Qualitat, i la seva valoració econòmica, es realitza per adequar i establir el marc 
genèric de l’actuació referent al control de qualitat i les caracteristiques del mateix, a realitzar en compliment 
del Decret 375/88 de la Generalitat de Catalunya. 
 
L’obra objecte de control és la construcció d’un edifici de nova planta destinat a cinquanta habitatges de 
protecció pública al carrer Joan Ubach a la localitat de Santa Coloma de Gramanet, provincia de Barcelona.  
 
Les obres es realitzaran segons projecte redactat per l’arquitecte Esteve Terradas Muntañola 
 
 
2. CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS 
 
S’entén per control de qualitat dels materials el realitzat per l’empresa de Control de Qualitat en col.laboració 
amb la Direcció Tècnica de l’Obra. 
 
És, per tant, un Control extern i independent realitzat per la propietat. 
 
 
3. ASSISTÈNCIA TÈCNICA I ASSESSORIA DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA 
 
Durant l’execució de l’obra, la Direcció Tècnica comptarà amb l’assessoria de l’empresa de Control de 
Qualitat en els temes relacionats amb l’execució de l’obra i en particular sobre les especificacions 
complementàries de qualitat dels materials i processos de fabricació, execució i muntatge. 
 
L’empresa de Control de Qualitat assessorarà en l’avaluació dels resultats dels controls de qualitat tant en 
producció com en recepció. També assessorarà per la presa de decisions de l’obtenció de qualitats que no 
s’ajustin a les especificacions de qualitat, en particular en els casos que es presentin qualitats defectuoses o 
inadmissibles. 
 
 
4. DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ 
 
Com a resultat de les inspeccions i controls efectuats, l’empresa de Control de Qualitat haurà d’emetre els 
següents documents: 
 
− Fulls de visita, en els que s’indicaran les observacions a les inspeccions realitzades i els resultats de les 

proves i assaigs efectuats. 
− Informe diari dels resultats de les rotures de les provetes de formigó. 
− Informes periòdics en els quals s’indicarà un resum de fulls de visita, amb els resultats dels controls 

realitzats. S’adjuntaran els certificats de qualitats presentats per l’Empresa Constructora i/o els 
industrials, subcontractistes i subministradors. 

− Informes d’assistència i assessoria tècnica. 
− Es mantindrà en contacte amb la Direcció Facultativa per a qualsevol tema que es presenti durant 

l’execució de l’obra. 
 
 
5. PROGRAMA DE CONTROL 
 
Aquest edifici de 50 habitatges al carrer Joan Ubach de Santa Coloma  contempla a efectes de Control de 
Qualitat diverses unitats d’obra que, simplificant, podrien redüirse en: 

 
− Fonamentació de formigó armat 
− Estructura de formigó armat 
− Estructura metàl·lica 
− Materials ceràmics i tancaments 
− Paviments  
− Revestiments 
− Pintures 
− Impermeabilitzacions 
− Aïllament tèrmic 
− Fusteria i vidrieria 
− Instal·lacions 
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6.1  FONAMENTACIÓ DE FORMIGÓ ARMAT 
 
PANTALLA DE 60cm DE GRUIX 
Formigó HA-25/F/20/IIa 
Consistència fluida 
TMA: 20 mm. 
Armadura Barres d’acer corrugades 
  B500S límit elàstic >=500 N/mm² 
 Volum estimat segons projecte: 402,60 m3 
 
PANTALLA DE 45cm DE GRUIX 
Formigó HA-25/F/20/IIa 
Consistència fluida 
TMA: 20 mm. 
Armadura Barres d’acer corrugades 
  B500S límit elàstic >=500 N/mm² 
 Volum estimat segons projecte: 101,75 m3 
 
BIGA TRAVA DE MUR PANTALA 
Formigó HA-25/B/20/IIa 
Consistència tova 
TMA: 20 mm. 
Armadura Barres d’acer corrugades 
  B500S límit elàstic >=500 N/mm2 
Volum estimat  segons projecte: 148,67 m3 
 
LLOSA DE TRAVA 
Formigó HA-25/B/20/IIa 
Consistència tova 
TMA: 20 mm. 
Armadura Barres d’acer corrugades 
  B500S límit elàstic >=500 N/mm2 
Volum estimat  segons projecte: 243,5 m3 
 
PILOTS APANTALLATS 
Formigó HA-25/F/20/IIA 
Consistència fluida 
TMA: 20 mm. 
Armadura Barres d’acer corrugades 
  B500S límit elàstic >=500 N/mm2 
Volum estimat  segons projecte: 243,5 m3 
 
ENCEPS 
Formigó HA-25/B/20/IIA 
Consistència tova 
TMA: 20 mm. 
Armadura Barres d’acer corrugades 
  B500S límit elàstic >=500 N/mm2 
Volum estimat  segons projecte: 157,12 m3 
 
SOLERA 
Formigó HA-25/B/20/IIA 
Consistència tova 
TMA: 20 mm. 
Armadura Barres d’acer corrugades 
  B500S límit elàstic >=500 N/mm2 
Volum estimat  segons projecte: 16,56m3 
 
 
SABATES I BIGUES CENTRADORES 
Formigó HA-25/B/20/IIA 
Consistència tova 
TMA: 20 mm. 
Armadura Barres d’acer corrugades 
  B500S límit elàstic >=500 N/mm2 
Volum estimat  segons projecte: 169,17m3 
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MURS DE CONTENCIÓ 
Formigó HA-25/B/20/IIA 
Consistència tova 
Armadura Barres d’acer corrugades 
  B500S límit elàstic >=500 N/mm2 
Volum estimat  segons projecte: 120,93m3 
 
 
 
6.2 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT 
 
FORJAT NERVAT RETICULAR 
Formigó HA-25/B/12/I 
Consistència tova 
TMA: 12 mm. 
Armadura Barres d’acer corrugades 
  B500S límit elàstic >=500 N/mm2 
Volum estimat aproximat segons projecte: 1007,60 m3 
 
LLOSES 
Formigó HA-30/B/12/IIIa, HA-25/B/12/I 
Consistència tova 
TMA: 20 mm. 
Armadura Barres d’acer corrugades 
  B500S límit elàstic >=500 N/mm2 
Volum estimat aproximat segons projecte: 804,15 m3 
 
PILARS 
Formigó HA-25/B/12/I 
Consistència tova 
TMA: 12 mm. 
Armadura Barra d’acer corrugat 
  B500S límit elàstic >=500 N/mm2 
Volum estimat aproximat segons projecte: 139,55 m3 
 
LLOSES INCLINADES 
Formigó HA-25/B/12/I 
Consistència tova 
TMA: 12 mm 
Armadura Barra de ferro corrugat 
  AEH 500 límit elàstic >=500 N/mm² 
Volum estimat aproximat segons projecte: 109 m3 
Nivell de control: normal  
Formigó  γc = 1,5 
 
El control especific queda reflectit en les fitxes de control 1 a 8 en formigó de fonaments, fitxes 9 a 12 en 
formigó d’estructura i en annex segons EHE i en pressupost. 
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6.3 ARMADURES PER FORMIGONS 
 
Acer en barres corrugades B 550 S de límit elàstic >=500N/mm2 
Acer d’armadures  γs = 1,15 
 
FONAMENTS 
Acer per armar pantalles 
Pes estimat segons projecte: 38.871Kg 
Acer per armar biga cadena 
Pes estimat segons projecte: 11.468Kg 
Acer per armar llosa de trava 
Pes estimat segons projecte: 30.795Kg 
Acer per pilotis apantallats 
Pes estimat segons projecte: 37.573Kg 
Acer per enceps 
Pes estimat segons projecte: 13.702Kg 
Acer per sabates i riostres 
Pes estimat segons projecte: 11.967Kg 
Acer per murs de contenció 
Pes estimat segons projecte: 9.824Kg 
 
Total pes estimat segons projecte per acer en barres corrugades per fonaments: 
152.200Kg. 
 
ESTRUCTURA 
Acer per armar sostres reticulars 
Pes estimat segons projecte: 113628Kg 
Acer per armar llosses 
Pes estimat segons projecte: 88.825Kg 
Acer per armar pilars 
Pes estimat segons projecte: 26.034Kg 
 
Total pes estimat segons projecte per acer en barres corrugades per estructura: 
228.487Kg. 
 
El control especific queda reflectit en les fitxes de control 13 i 14 i en annex segons EHE, i en pressupost 
 
 
 
6.4 ESTRUCTURA METÀL·LICA. 
 
Planta baixa i coberta: 
 
Acer S275JR en perfils tubulars i laminats 
Pes estimat aproximat segons projecte: 3963 + 269 Kg. 
 
El control especific queda reflectit en les fitxes de control 15 i 16 
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6.5 TANCAMENTS I MAONS CERÀMICS. 
 
1 – Parets de 14 cm de gruix, de maó calat 29x14x10 per a revestir. 
Superficie estimada segons projecte: 5222,74 m2. 
 
2 - Envà  de 5cm de gruix, de maó foradat 29x14x4 per a revestir.  
Superficie estimada segons projecte: 175,33 m3. 
 
3 – Parets de 14cm. de gruix de mao calat 29x14x5 cm per a revestir.  
Superficie estimada segons projecte: 60,97 m2. 
 
4 – Paredó divisori de 10 cm de gruix de totxana de 29x14x10 cm per a revestir. 
Superfície estimada segons projecte: 1123,47 m2. 
 
5 – Envà 7cm. de gruix de supermaó 60x25x7cm. per a revestir 
Superfície estimada segons projecte: 3823,35 m2 
 
6 – Envà 4cm. de gruix de maó foradat  29x14x4cm. per a revestir 
Superfície estimada segons projecte: 423,09 m2 
  
El control especific queda reflectit en les fitxes de control 17 a 19 i en les partides del pressupost annex. 
 
 
 
 
 
6.6 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS TÈRMICS 
 
1 –Impermeabilització de coberta amb dues làmines de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FV. 
Superfície estimada segons projecte: 935 +384m2 
 
2 – Impermeabilització de passadis amb dues làmines de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FV amb 
armadura de feltre de fibra de vidre de 100gr/m2 
Superfície estimada segons projecte: 1067m2. 
 
3 – Aïllament amorf projectat de 4cm. de gruix de escuma de poliuretà de 35Kg/m3 
Superfície estimada segons projecte: 4481 m2. 
  
4 – Aïllament amb plaques de poliestiré extruit d’alta densitat tipus IV de 4cm. De gruix, amb DIT o AVIS 
TECHNIQUE 
Superfície estimada segons projecte: 935 m2. 
 
 
Es comprovarán les homologacions dels productes a utilitzar i es realitzarán assaigs de comprovació segons 
norma bàsica QB90 i normes UNE, inclús proves d’estanqueitat, tant sobre la coberta acabada com en fase 
d’execució en els punts singulars i zones exposades o de compromis especial. 
  
Es demanará certificat , per part del industrial instal.lador, de la correcta execució dels treballs i garantía 
d’estanqueitat. 
 
Es comprovarán les homologacions dels productes a utilitzar i es realitzarán assaigs de comprovació segons 
fitxes de control. 
 
Veure fitxes de control 20 i 21 
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6.7 PAVIMENTS. 
 
Relació dels principals paviments segons projecte: 
 
1 – Paviment de rajola de gres extruit esmaltat  
Superficie estimada segons projecte: 1090 m2 
  
2 – Paviment de terratzo llis gra petit 40x40cm. 
Superficie estimada segons projecte: 2900 m2. 
  
3 – Paviment antilliscant de rajola de gres sense esmaltar 
Superficie estimada segons projecte: 1400 m2. 
  
4 - Paviment de formigó HA-25/P/20/IIa. 
Superficie estimada segons projecte: 817m2.  
  
5 - Paviment de formigó HA-25/P/20/IIa+e 
Superficie estimada segons projecte: 940m2.  
 
6 – Graó de pedra artificial format per dues peces, frontal i estesa,  
Longitud estimada segons projecte: 320 m 
 
7 – Recrescuda de suport de paviment, amb morter de ciment 1:6  
Superficie estimada segons projecte: 1714 m 
 
Es demanarán segells de qualitat o documents d’idoneitat tècnica a tots els materials de revestiments que ho 
poseeixin. En cas contrari s’analitzarán les seves fulles de caracteristiques tècniques per tal de validarlos o 
demanar assaigs complementaris.  
  
Es realitzarán assigs de duresa a la ratllada, resistència a les taques, resistència al desgast, a l’impacte i a la 
gelada en els casos en que quedi algún dubte desprès de l’anàlisi de les dades del fabricant subministrador . 
 
El control específic queda reflectit en el pressupost annex. 
 
 
 
6.8 – REVESTIMENTS. 
 
1 – Arrebossat mestrejat sobre parament vertical, amb morter de ciment 1:4 
Superfície estimada segons projecte: 3588 m2 
 
2 – Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, amb morter 1:6 
Superfície estimada segons projecte: 4336 m2 
 
3 – Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, amb guix YG lliscat amb guix YF 
Superfície estimada segons projecte: 9287 m2 
 
4 -  Enguixat reglejat sobre parament horitzontal. amb guix YG lliscat amb guix YF 
Superfície estimada segons projecte: 2876 m2 
 
5 – Enrajolat de parament vertical interior amb rajola de ceràmica esmaltada 
Superfície estimada segons projecte: 4336 m2 
 
6 – Revestiment monocapa de morter de ciment  i aditius de granulat seleccionat 
Superfície estimada segons projecte: 4483 m2 
 
7 – Cel ras amb plaques de guix amb tractament antihumitat 
Superfície estimada segons projecte: 1855 m2 
  
8 – Cel ras amb plaques de guix laminat 
Superfície estimada segons projecte: 498 m2 
 
Es demanarán segells de qualitat o documents d’idoneitat tècnica a tots els materials de revestiments que ho 
poseeixin. En cas contrari s’analitzarán les seves fulles de caracteristiques tècniques per tal de validarlos o 
demanar assaigs complementaris.  
  
S’exigirá documentació acreditativa del comportament al foc en els casos en que així ho exigeix el projecte 
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6.9 PINTURES. 
 
1 – Pintat de paraments vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i 
dues d’acabat,  
Superfície estimada segons projecte: 9287 m2. 
 
2 – Pintat de paraments verticals de ciment amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons 
diluida i dues d’acabat. 
Superfície estimada segons projecte: 3530 m2. 
 
3 – Pintat de paraments horitzontal de guix amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i 
dues d’acabat. 
Superfície estimada segons projecte: 5230 m2. 
 
4 –Pintat de portes cegues de fusta amb l’esmalt sintètic amb una capa segelladora i dues d’acabat. 
Superfície estimada segons projecte: 1186 m2. 
 
5 – Pintat de portes cegues d’acer a l’esmalt sintètic, amb dues capes d’emprimació antioxidant i dues 
d’acabat 
Superfície estimada segons projecte: 157 m2. 
 
 
Es demanarà certificat d’idoneÏtat de cada tipus de pintura respecte al suport a revestir. 
 
Es farà assaig d’envelliment accelerat en alguna mostra aleatòria. 
 
 
6.10 TANCAMENTS PRACTICABLES EXTERIORS. 
 
Finestres i balconeres d’alumini lacat amb bastiment de tub d’acer galvanitzat. 
 
Determinació de l'estanqueitat a l'aigua i classificació d'una finestra  segons la norma UNE EN 1027  i 
UNE_EN 12208.  
 
Determinació de la resistència al vent i classificació d'una finestra  segons la norma UNE EN 12211  i 
UNE_EN 12210.  
  
Determinació de permeabilitat a l’aire i classificació d'una finestra  segons la norma UNE EN 1026  i UNE_EN 
12207.  
 
Es demanaràn certificats de qualitat de la fusteria subministrada. 
 
 
6.11 INSTAL·LACIONS 
 
S’efectuarán, segon les indicacions del plec de condicions del projecte, controls de adecuació del projecte 
durant les obres, proves de funcionament  i informe final, de les instal.lacions de : 
 
SANEJAMENT 
CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
ELECTRICITAT 
LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
GAS 
TRANSPORT 
CONTRA INCENDIS 
TELECOMUNICACIONS 
APROFITAMENT SOLAR 
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ANNEX CONTROL DE QUALITAT FORMIGÓ I ACER SEGONS EHE 
 
2.4. CONTROL DE QUALITAT DEL FORMIGÓ ARMAT 
 
El control de qualitat del formigó armat seguirà en tot moment les precripcions del capítol 15 de la Instrucció 
EHE. 
 
2.4.1. Control dels components del formigó. 
 
El control dels components del formigó es realitzarà de la següent manera: 
 
a) Si la central subministradora 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 (Genral de l’Estat o 
Autonòmiques), en l’àmbit de les seves respectives competències, no és necessari el control de recpció 
d’obra dels materials components del formigó. 
Els referits centre directius remetran a la secretaria tècnica del Ministeri de Foment, per cada semestre 
natural tancat, la relació de centrals amb segell o marca de qualitat per ells reconeguts, així com els 
retirats o anul.lats, per a la seva publicació. 

 
b) Si el formigó, fabricat en central, està en possessió d’un distintiu reconegut o un CC-EHE, ambdós en el 

sentit exposat en l’article 1er, no és necessari el control de recpció en obra dels seus materials 
components. 
Els formigons fabricats en centrals, en les que la seva producció de formigó estigui en possessió d’un 
distintiu reconegut o un CC-EHE, ambdós en el sentit exposat en l’Article 1er, tindran la mateixa 
consideració, als efectes d’aquesta Instrucció que els formigons fabricats en centrals que estiguin en 
possessió d’un segell o marca de qualitat en el sentit exposat en a). 

 
c) En altres casos, no contemplats en a) o b), s’estarà a lo disposat en els apartats següents d’aquest article. 
 
2.4.1.1.1. Ciment 
 
La recepció del ciment es realitzarà d’acord amb l’establert en la vigent Instrucció per a la recepció de ciments 
RC-97. 
 
El responsable de la recepció del ciment en la central de formigonat o altra, haurà de conservar durant un 
mínim de 100 dies una mostra de ciment de cada lot subministrat. 
 
No podran utilitzar-se lots de ciment que no arribin acompanyats del certificat de garantia del fabricant, signat 
per una persona física. 
 
2.4.1.1. Assaigs 
 
La presa de mostres es realitzarà segons es descriu en la vigent Instrucció per a la recepció de ciments RC-
97. 
 
Abans de començar el formigonat, o si varien les condicions de subministrament, i quan ho indiqui la Direcció 
d’Obra es realitzaran els assaigs físics, mecànics i químics previstos en la Instrucció abans citada, a més dels 
previstos, en el seu cas, en el plec de prescripcions tècniques particulars, més els corresponents a la 
determinació de ió Cl. 
 
Almenys una vegada cada tres mesos d’obra, i quan ho indiqui la Direcció d’Obra, es comprovaran: 
components del ciment, principi i fi d’adormiment, resistència a compressió i estabilitat de volum, segons les 
normes d’assaig establertes en la referida instrucció. 
2.4.1.1.2. Criteris d’acceptació o rebuig. 
 
L’incompliment d’alguna de les especificacions, llevat de demostració de que no suposa risc apreciable tant 
des del punt de vista de les resistències mecàniques com la de la durabilitat, serà condició suficient per al 
rebuig de la partida de ciment. 
 
2.4.1.2. Aigua d’amassat. 
 
Quan no hi hagin antecedents de la seva utilització en obres de formigó, o en cas de dubte, es realitzaran els 
assaigs citats en l’Article 27 de la Instrucció EHE per a comprovar que compleixin les condicions exigides en 
el mateix article. 
 
2.4.1.2.1. Criteris d’acceptació o rebuig. 
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L’incompliment de les especificacions serà raó suficient per a considerar l’aigua com no apta per a amassar 
formigó, llevat de justificació tècnica documentada de que no perjudica apreciablement les propietats 
exigibles al mateix, ni a curt ni a llarg termini. 
 
2.4.1.3. Àrids. 
 
Abans de començar l’obra o sempre que variin les condicions de subministrament o si no es disposa d’un 
certificat d’idoneïtat dels àrids que vagin a utilitzar-se emés com a màxim un any abans de la data de 
col.locació per un laboratori oficial o oficialment acreditat, es realitzaran els assaigs d’identificació mencionats 
en 28.01 de la Instrucció EHE i els corresponents a les condicions fisico-mecàniques i granulomètriques, 
especificats en 28.3.1, 28.3.2 i 28.3.3. 
 
Es prestarà gran atenció durant l’obra al compliment de la grandària màxima de l’àrid, a la constància del 
mòdul de finor de la sorra i al que s’especifica a 28.2 i 28.3.1. En cas de dubte es realitzaran els 
corresponents assaigs de comprovació. 
 
2.4.1.3.1. Criteris d’acceptació o rebuig. 
 
L’incompliment de les prescripcions de 28.1 o 28.3, és condició suficient per a qualificar l’àrid com no apte per 
a fabricar formigó, llevat de justificació especial de que no perjudica apreciablement les propietats exigibles al 
mateix, ni curt ni llarg termini. 
 
L’incompliment de la limitació de 28.2, fa que l’àrid no sigui apte per a les peces en qüestió. Si s’hagués 
formigonat algun element amb formigó fabricat amb àrids en tal circumstància, hauran d’adoptar-se les 
mesures que consideri oportunes la Direcció d’Obra a fi de garantir que, en tals elements, no s’han format 
buits o cadolles d’importància que puguin afectar a la seguretat o durabilitat de l’element. 
 
2.4.1.4. Additius. 
 
No podran utilitzar-se additius que no es subministrin correctament etiquetats i acompanyats del certificat de 
garantia del fabricant, signat per una persona física, segons el prescrit en 29.1. 
 
Abans de començar l’obra es comprovarà en tots els casos l’efecte dels additius sobre les característiques de 
qualitat del formigó. Tal comprovació es realitzarà mitjançant els assaigs previs del formigó citats en l’Article 
86. Igualment es comprovarà, mitjançant els oportuns assaigs realitzats en un laboratori oficial o oficialment 
acreditat, l’absència en la composició de l’additiu de compostos químics que puguin afavorir la corrosió de les 
armadures i es determinarà el pH i residu sec segons els procediments recollits en les normes UNE 83210:88 
EX, 83227:86 i UNE EN 480-8:97. 
 
Com a conseqüència de l’anterior, es seleccionaran les marques i tipus d’additius admissibles en l’obra. La 
constància de les característiques de composició i qualitat seran garantides pel fabricant corresponent. 
 
Durant l’execució de l’obra es vigilarà que el tipus i marques de l’additiu utilitzat siguin precisament els 
acceptats segons el paràgraf anterior. 
 
Pel que respecta a les addicions, abans de començar l’obra es realitzaran en un laboratori oficial o oficialment 
acreditat els assaigs citats en els Articles 29.2.1 i 29.2.2. La determinació de l’index d’activitat resistent haurà 
de realitzar-se amb ciment de la mateixa procedència que el previst per a l’execució de l’obra. 
 
Almenys una vegada cada tres mesos d’obra es realitzaran les següents comprovacions sobre addicions: 
triòxid de sofre, pèrdua per calcinació i finor per a les cendres volants, i pèrdua per calcinació i contingut de 
clorurs per al fum de sílex, amb el fi de comprovar la homogeneïtat del subministrament. 
 
2.4.1.4.1. Criteris d’acceptació o rebuig. 
 
L’incompliment d’alguna de les especificacions serà condició suficient per a qualificar l’additiu o l’addició com 
no apte per a gregar formigons. 
 
Qualsevol possible modificació de les característiques de qualitat del producte que es vagi a utilitzar, respecte 
a les de l’acceptat en els assaigs previs al començament de l’obra, implicarà la seva utilització, fins que la 
realització d’un nou tipus d’assaig autoritzi la seva acceptació i col.locació a l’obra. 
 
2.4.2. Control de qualitat del formigó. 
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El control de qualitat del formigó comprendrà normalment el de la seva resistència, consistència i durabilitat, 
amb independència de la comprovació de la mida màxima de l’àrid o d’altres característiques especificades 
en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, 
 
La presa de mostres del formigó es realitzarà segons UNE 83300:84. 
 
A més en el cas de formigó fabricat en central, es comprovarà que cada amassada de formigó estigui 
acompanyada per una fulla de subministrament degudament complimentada i signada per una persona física. 
 
Les fulles de subministrament, sense les quals no estarà permesa la utilització del formigó en obra, han de 
ser arxivades pel constructor i romandre a disposició de la Direcció d’Obra fins el lliurament de la 
documentació final de control. 
 
2.4.2.1. Control de la consistència del formigó. 
 
La consistència serà l’especificada en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o la indicada, en el seu 
moment, per la Direcció d’Obra, tant per als formigons en els que la consistència s’especifica per tipus o per 
l’assentament en con d’Abrams. 
 
Es determinarà el valor de la consistència, mitjkançant el con d’Abrams d’acord amb la UNE 833313:90. 
 

- Sempre que es fabriquin provetes per a controlar la resistència. 
- Quan ho ordeni la Direcció d’Obra. 

 
2.4.2.1.1. Criteris d’acceptació o rebuig. 
 
Si la consistència s’ha definit pel seu tipus, la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts segons UNE 
83313:90 té que estar compresa dins de l’interval corresponent. 
 
Si la consistència s’ha definit pel seu assentament, la mitjana dels dos valors ha d’estar compresa dins de la 
tolerància. 
 
L’incompliment de les condicions anteriors implicarà el rebuig automàtic de l’amassada corresponent i la 
correcció de la dosificació. 
 
2.4.2.2. Control de la durabilitat del formigó. 
 
A efectes de les especificacions relatives a la durabilitat del formigó, es portaran a terme els següents 
controls: 
 
a) Control documental de les fulles de subministrament, amb objecte de comprovar el compliment de les 

limitacions de la relació a/c i del contingut de ciment. 
En tots els casos, amb el formigó subministrat s’adjuntarà la fulla de subministrament o albarà en la que el 
subministrador reflectirà els valors dels continguts de ciment i de la relació aigua/ciment del formigó 
fabricat en la central subministradora. A més, per al cas de formigó no fabricat en central, el fabricant 
d’aquest aportarà a la Direcció d’Obra registres anàlegs, signats per persona física, que permetran 
documentar tant el contingut de ciment com la relació aigua/ciment. 

 
b) Control de la profunditat de penetració d’aigua. Es realitzarà per a cada tipus de formigó (de diferent 

consistència o resistència) que es col.loqui en obra amb classes generals d’exposició tipus III o IV, o quan 
l’ambient presenti qualsevol classe específica d’exposició. 

 
El control documental de les fulles de subministrament es realitzarà per a totes les amassades del formigó 
que es portin a terme durant l’obra. El contingut de les citades fulles estarà en tot moment a disposició de la 
Direcció d’Obra. 
 
El control de la profunditat de penetració d’aigua s’efectuarà amb cràcter previ a l’inici de l’obra, mitjançant la 
realització d’assaigs segons UNE 83309:90 EX, sobre un conjunt de tres provetes d’un formigó amb la 
mateixa dosificació que el que es va a emprar a l’obra. 
 
La presa de mostres es realitzarà en la mateixa instal.lació en la que va a fabricar-se el formigó durant l’obra. 
 
La valoració del control documental de l’assaig de profunditat de penetració d’aigua, s’efectuarà sobre un 
grup de tres provetes de formigó. Els resultats obtinguts, conforme a UNE 83809:90 EX, s’ordenaran d’acord 
amb el següent criteri: 
 

- Les profunditats màximes de penetració: 
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Z1 ≤ Z2 ≤ Z3 
- Les profunditats mitjanes de penetració: 

T1 ≤ T2 ≤ T3 
 
El formigó assajat haurà de complir simultàniament les següents condicions: 
 
Zm = [(Z1 + Z2 + Z3) / 3] ≤ 50 mm. Z3 ≤ 65 mm. 
 
Tm = [(Z1 + Z2 + Z3) / 3] ≤ 30 mm Z3 ≤ 40 mm. 
 
En el cas de formigons fabricats en central, la Direcció d’Obra podrà eximir de la realització d’aquests assaigs 
quan el subministrador presenti, prèviament a l’inici de l’obra, una documentació que permeti el control 
documental de la idoneïtat de la dosificació a emprar. En aquest cas, el control s’efectuarà sobre una 
documentació que inclourà, almenys els següents punts: 
 

- Composició de les dosificacions del formigó que s’emprarà a l’obra. 
- Identificació de les matèries primeres del formigó que s’emprarà a l’obra. 
- Còpia de l’informe amb els resultats de l’assaig de determinació de la profunditat de penetració 

d’aigua sota pressió, segons UNE 83309:90, realitzat per un laboratori oficial o oficialment 
acreditat. 

- Matèries primeres i dosificacions emprades per a la fabricació de les provetes utilitzades per als 
assaigs anteriors. 

 
Totes aquestes dades estaran a disposició de la Direcció d’Obra. 
 
Es rebutjaran aquells assaigs realitzats amb més de sis mesos d’antelació sobre la data en la que s’efectua el 
control, o quan es detecti que les matèries primeres o les dosificacions emprades en els assaigs són diferents 
de les declarades per a l’obra pel subministrador. 
 
En el cas de formigons fabricats en central de formigó preparat, en possessió d’un segell o marca de qualitat i 
sempre que s’inclogui aquest assaig com a objecte del seu sistema de qualitat, se l’eximirà de la realització 
dels assaigs. En aquest cas, es presentarà a la Direcció d’Obra, prèviament l’inici d’aquesta, la documentació 
que permeti el control documental, en els mateixos terminis que els indicats anteriorment. 
 
2.4.2.3. Assaigs previs del formigó. 
 
Es realitzaran en laboratori abans de començar el formigonat de l’obra. El seu objectiu és establir la 
dosificació que s’haurà d’emprar, tenint en conte els materials disponibles i els additius que es vagin a emprar 
i les condicions d’execució previstes. 
 
Per a dur-los a terme, es fabricaran almenys quatre sèries de provetes procedents d’amassades diferents, de 
dos provetes cada una per a assaig als 28 dies d’edat, per cada dosificació que es desitgi establir, i s’operarà 
d’acord amb els mètodes d’assaig UNE 83300:84, 83301:91, 83303:84 i 83304:84. 
 
Dels valors així obtinguts es deduirà el valor de la resistència mitjana en el laboratori fcm que haurà de 
superar el valor exigit a la resistència de projecte amb marge suficient per a que sigui raonable esperar que, 
amb la dispersió que introdueix l’execució a  l’obra, la resistència característica real de l’obra sobrepassi 
també a la del projecte. 
 
2.4.2.4. Assaigs característics del formigó. 
 
Llevat que en el cas d’emprar formigó procedent de central o de que es poseeixi experiència prèvia amb els 
mateixos materials i medis d’execució, aquests assaigs són preceptius en tots els casos i tenen per objecte 
comprovar, en general abans del començament del formigonat, que la resistència característica real del 
formigó que es va a col.locar en l’obra no és inferior a la del projecte. 
 
Els assaigs es portaran a terme sobre provetes procedents de sis amassades diferents de formigó, per a 
cada tipus que es vagi a emprar, emmotllant dos provetes per amassada, les quals s’executaran, conservaran 
i trencaran segons els mètodes d’assaig UNE 83300:84, 83301:91, 83303:84 i 83304:84 als 28 dies d’edat. 
 
Amb els resultats de les trencades es calcularà el valor mitjà corresponent a cada amassada, obtenint-se la 
sèrie de sis resultats mitjans: 
 

X1 ≤ X2 ≤ ... ≤ X6 
 
L’assaig característic es considerarà favorable si es verifica: 
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X1 + X2 – X3 ≥ fck 

 
En aquest cas s’acceptarà la dosificació i procés corresponents. 
 
En cas contrari no s’acceptaran, introduint-se les oportunes correccions i retardant-se el començament del 
formigonat fins que, com a conseqüencia de nous assaigs característics, s’arribi a l’establiment d’una 
dosificació i un procés de fabricació acceptable. 
 
2.4.2.5. Assaigs de control del formigó. 
 
Aquests assaigs són preceptius en tots els casos i tenen per objecte comprovar, al llarg de l’execució, que la 
resistència característica del formigó de l’obra és igual o superior a la del projecte. 
 
El control podrà realitzar-se segons les següents modalitats. 
 
Modalitat 1.  Control a nivell reduït. 
 
Modalitat 2. Control al 100 per 100, quan es conegui la resistència de totes les amassades. 
 
Modalitat 3. Control estadístic del formigó, quan sols es conegui la resistència d’una fracció de les 
amassades que es col.loquen. 
 
Els assaigs es realitzen sobre provetes fabricades, conservades, i trencades segons UNE 83300:84, 
83301:91, 83303:84 i 83304:84. 
 
Per a obres d’edificació els assaigs de control del formigó seran realitzats per laboratoris que compleixin 
l’establert en el Real Decreto 1230/1989 de 13 d’Octubre de 1989 i disposicions que el desenvolupen. Per a 
la resta de les obres, els assaigs de control del formigó es realitzaran preferentment per aquest laboratoris. 
 
2.4.2.5.1. Control a nivell reduït 
 
En aquest nivell el control es realitza per l’amidament de la consistència del formigó fabricat d’acord amb 
dosificacions tipus. 
 
Amb la freqüència que s’indica en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o per la Direcció d’Obra, i 
amb no menys de quatre determinacions espaiades al llarg del dia, es realitzarà un assaig de mesura de la 
consistència segons UNE 83313:90. 
 
De la realització d’aquests assaigs quedarà en obra la corresponent constància escrita, a través dels valors 
obtinguts i decisions adoptades en cada cas. 
 
Aquest nivell de control només es pot utilitzar per a obres d’enginyeria de petita importància, en edficis 
d’habitatges d’una o dos plantes amb llums inferiors a 6.00 metres o en elements que treballin a flexió 
d’edificis d’habitatges de fins quatre plantes, també amb llums inferiors a 6.00 metres. A més, s’haurà 
d’adoptar un valor de la resistència de càlcul a compressió fcd no superior a 10 N/mm2. 
 
No es permet l’aplicació d’aquest tipus de control per als formigons sotmesos a classes d’exposició II i IV. 
 
2.4.2.5.2. Control al 100 per 100. 
 
Aquesta modalitat de control és d’aplicació a qualsevol obra. El control es realitza determinant la resistència 
de totes les amassades components de la part d’obra sotmesa a control i calculant, a  partir dels seus 
resultats, el valor de la resistència característica real. 
 
Per al conjunt d’amassades sotmeses a control es verifica que fc,real = fest. 
 
2.4.2.5.3. Control estadístic del formigó. 
 
Aquesta modalitat de control és la d’aplicació general a obres de formigó en massa, formigó armat i formigó 
pretessat i és el previst en aquesta obra. 
 
A efectes de control, llevat d’excepció justificada, es dividirà l’obra en parts successives denominades lots, 
inferiors cada una al menor dels límits senyalats en el quadre adjunt. 
 
No es barrejaran en un mateix lot elements de tipologia estructural diferent, es dir, que romanguin a columnes 
diferents del quadre. Totes les unitats de producte (amassades) d’un mateix lot procediran del mateix 
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subministrador, estaran elaborades amb les mateixes matèries primeres i seran el resultat de la mateixa 
dosificació nominal. 
 
En el cas de formigons fabricats en central de formigó preparat en possessió d’un segell o marca de qualitat, 
es podran augmentar els límits del quadre al doble, sempre i quan es donin a més les següents condicions: 
 

- Els resultats de control de producció estan a disposició del Peticionari i hauran de ser 
satisfactoris. La Direcció d’Obra revisarà aquest punt i el recollirà en la documentació final 
d’obra. 

- El nombre mínim de lots que haurà d’extreure’s en obra serà de tres, corresponents, si es 
possible, a lots relatius als tres tipus d’elements estructurals que figuren en el quadre. 

- En el cas de que en algun lot la fest fora menor que la resistència característica de projecte, es 
passarà a realitzar el control normal sense reducció de la intensitat, fins que en quatre lots 
consecutius s’obtinguin resultats stisfactoris. 

 
Límits màxims per a l’establiment dels lots de control. 
 

 
Tipus d’elements estructurals 
 

 
 
 
 
Límit superior 

 
Estructures que tenen 
elements comprimits 
(pilars, murs resistents, 
pilots, etc.) 

 
Estructures que tenen 
elements sotmesos a 
flexió (sostres de formigó 
amb pilars metàl.lics, 
taulells, murs de 
contenció, etc.) 
 

 
Massissos (sabates, 
estreps de pont, blocs, 
etc.) 

 
Volum de formigó 
 

 
100 m3 

 
100 m3 

 
100 m3 

 
Número d’amassades (1) 
 

 
50 

 
50 

 
100 

 
Temps de formigonat 
 

 
2 setmanes 

 
2 setmanes 

 
1 setmana 

 
Superfície construïda 
 

 
500 m2 

 
1000 m2 

 
--- 

 
Nombre de plantes 
 

 
2 

 
2 

 
--- 

 
(1) Aquest límit no és obligatori en obres d’edificació. 
 
El control es realitzarà determinant la resistència de N amassades per lot, sent: 
 
Si fck ≤ 25 N/mm2:    N ≥ 2 
Si 25 N/mm2 < fck ≤ 35 N/mm2   N ≥ 4 
Si fck > 35 N/mm2    N ≥ 6 
 
Les preses de mostres es realitzaran a l’atzar entre les amassades de l’obra sotmesa a control. 
 
Quan el lot abasti dues plantes, el formigó de cada una d’elles haurà de donar origen, al menys, a una 
determinació. 
 
Ordenats els resultats de les determinacions de resistència de les N amassades controlades en la forma: 
 
X1 ≤ X2 ≤ ..... ≤ Xm ≤ ..... ≤XN 
 
Es defineix com resistència característica estimada, en aquest nivell, la que compleix les següents 
expressions: 
 
Si N< 6:  fest = Kn · X1 
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Si N ≥ 6:  fest = 2 [(X1 + X2 + ..... + Xm-1) / (m – 1)] – Xm no menor de KN · X1 
 
On: 
 
KN Coeficient donat en el quadre següent en funció de N i calsse d’instal.lació en que es fabriqui el 
formigó. 
X1 Resistència de l’amassada de menor resistència. 
m N / 2 si N és parell. 
m (N-1) / 2 si N és imparell. 
 
Quan en un lot d’obra sotmesa a control de resistència, sigui fest ≥ fck el lot s’acceptarà. 
 
Si resultés fest < fck, a falta d’una explícita previsió del cas en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
de l’obra i sense perjudici de les sancions contractuals previstes (veure 4.4), es procedirà com segueix: 
 
a) Si fest ≥ 0.9 fck, el lot s’acceptarà. 
 
b) Si fest < 0.9 fck, es procedirà a realitzar, per decisió de la Direcció d’Obra o a petició de qualsevol de les 

parts, els estudis i assaigs adequats d’entre els detallats seguidament. En aquest cas la base de judici es 
traslladarà al resultat d’aquests últims. 

 
- Estudi de la seguretat dels elements que composen el lot, en funció de la fest deduïda dels 

assaigs de control, per a estimar la variació del coeficient de seguretat respecte del previst en el 
projecte. 

- Assaigs d’informació complementària per a estimar la resistència del formigó posat en obra i 
realitzant en el seu cas un estudi anàleg al mencionat en el paràgraf anterior basat en els nous 
valors de resistència obtinguts. 

- Assaigs de posada en càrrega (prova de càrrega), d’acord amb 99.2. La càrrega d’assaig podrà 
excedir el valor característic de la càrrega tinguda en compte en el càlcul. 

 
En funció dels estudis i assaigs ordenats per la Direcció d’Obra i amb la informació addicional que el 
constructor pugui aportar a costa seva, es decidirà si els elements que composen el lot s’accepten, es 
reforcen o s’enderroquen, tenint en compte també els requisits referents a la durabilitat i als estats límits de 
servei. 
 
Abans de prendre la decisió d’acceptar, reforçar o enderrocar, la Direcció d’Obra i amb la informació 
addicional que el constructor pugui aportar a costa seva, es decidirà si els elements que composen el lot 
s’accepten, es reforcen o s’enderroquen, tenint en compte també els requisits referents a la durabilitat i als 
estats límit de servei. 
 
Abans de prendre la decisió d’acceptar, reforçar o enderrocar, la Direcció d’Obra podrà consultar amb el 
projectista i amb organismes especialitzats. 
 
En el quadre següent es realitza una classificació de les instal.lacions de fabricació del formigó en funció del 
coeficient de variació de la producció, el qual es defineix a partir del valor del recorregut relatiu dels valors de 
resitència de les amassades controlades de cada lot. La forma d’operar és la següent: 
 

- Al començament de l’obra s’accepta la classificació (A, B o C) que proposi el Subministrador, la 
qual coneixerà a través del seus resultats de control de producció. 

- Per a establir el valor KN del lot es determinarà el recorregut relatiu de les resistències 
obtingudes en les N amassades controlades en ell, el qual ha de ser inferior al recorregut relatiu 
màxim especificat per a aquesta classe d’instal.lació. Si això es compleix, s’aplica el coeficient 
KN, corresponent. 

- Si a algun lot es detecta un valor del recorregut relatiu superior al màxim establert per a aquesta 
classe d’instal.lació, aquesta canvia la seva classificació al que correspongui al valor màxim 
establert per a r. Per tant, s’utilitzarà per a l’estimació el KN de la nova columna, tant per a 
aquest lot com per als següents. Si en successius lots tampoc es complís el recorregut relatiu de 
la columna corresponent a la nova classificació de la instal.lació, es procedirà d’igual forma, 
aplicant el coeficient KN del nivell corresponent. 

- Per a aplicar el KN corresponent al nivell immediatament anterior (de menor dispersió) serà 
necessari haver obtingut resultats del recorregut relatiu inferior o igual al màxim de la taula en 
cinc lots consecutius, podent-se aplicar al quint resultat i als següents ja el nou coeficient KN. 
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-  
 

Formigons fabricats en central 
CLASSE A CLASSE B CLASSE C 

KN 

 
 
 
N 

 
 
Recorregut 
relatiu màxim 
r 

 
Amb 
Segell de 
Qualitat 
 

 
Sense 
Segell de 
Qualitat 

 
 
Recorregut 
relatiu màxim 
màxim r 

 
 
 
KN 

 
 
Recorregut 
màxim relatiu 
r 

 
 
 
KN 

 
 
 
Altres 
casos 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

0.29 
0.31 
0.34 
0.36 
0.38 
0.39 
0.40 

0.93 
0.95 
0.97 
0.98 
0.99 
1.00 
1.00 

0.90 
0.92 
0.94 
0.95 
0.96 
0.97 
0.97 

0.40 
0.46 
0.49 
0.53 
0.55 
0.57 
0.59 

0.50 
0.57 
0.61 
0.66 
0.68 
0.71 
0.73 

0.50 
0.57 
0.61 
0.66 
0.68 
0.71 
0.73 

0.81 
0.85 
0.88 
0.90 
0.92 
0.93 
0.95 

0.75 
0.80 
0.84 
0.87 
0.89 
0.91 
0.93 

 
Les plantes es classifiquen d’acord amb el següent: 
 

- La classe A es correspon amb instal.lacions amb un valor del coeficient de variació δ comprés 
entre 0.08 i 0.13. 

- La classe B es correspon amb instal.lacions amb un valor del coeficient de variació δ comprés 
entre 0.13 i 0.16. 

- La classe C es correspon amb instal.lacions amb un valor del coeficient de variació δ comprés 
entre 0.16 i 0.20. 

- Altres casos inclou les formigoneres amb un valor del coeficient de variació δ comprés entre 
0.20 i 0.25. 

 
2.4.2.6. Assaigs d’informació complementària del formigó. 
 
El seu objecte és estimar la resistència del formigó d’una part determinada de l’obra, a una certa edat o 
després d’un curat en condicions anàlogues a les de l’obra. 
 
La realització d’aquests assaigs té interés, entre altres, en els següents casos: 
 

- Quan no es disposa de suficient número de resultats de control. 
- Quan existeixin dubtes raonables sobre les condicions d’execució d’obra posteriors a la 

fabricació de les provetes (transport intern d’obra, abocament, compactació i curat de formigó). 
- Per a seguir el progressiu desenvolupament de resistència en formigons joves, estimant així el 

moment idoni per a realitzar el desencofrat o descindrat o la posada en càrrega d’elements 
estructurals. 

- En estructures amb símptomes de deteriorament o que han estat sotmeses a determinades 
accions que podrien haver afectat a la seva capacitat resistent (sobrecàrregues excessives, foc, 
gelades, etc.). 

 
Els assaigs d’informació del formigó poden consistir en: 
 
a) La fabricació i trencament de provetes, però conservant les provetes no en condicions normalitzades, si no 
en les que siguin el més semblant possible en aquelles en les que es troba el formigó del que la resistència 
es pretén estimar. 
 
b) El trencament de provetes testimoni extretes del formigó endurit (mètode d’assaig segons UNE 83302:84, 
83303:84 i 83304:84). Aquesta forma d’assaig no haurà de realitzar-se quan l’extracció afecti de manera 
sensible la capacitat resistent de l’element en estudi, fins el punt de resultar un risc inacceptable. En aquests 
casos pot estudiar-se la possibilitat de realitzar l’estintolament de l’element abans de l’extracció. 
 
c) La col.locació de mètodes no destructius no fiables, com a complement dels anteriorment descrits i 
degudament correlacionats amb els mateixos. 
 
La Direcció d’Obra jutjarà en cada cas els resultats, tenint en compte que per l’obtenció de resultats fiables la 
realització, sempre delicada d’aquests assaigs, haurà d’estar a càrrec de personal especialitzat. 
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2.4.3. Control de qualitat de l’acer 
 
S’estableixen els següents nivells per a controlar la qualitat de l’acer: 
 
- Control de nivell normal. 
 
Als efectes de control de l’acer, es denomina partida al material de la mateixa designació (encara que de varis 
diàmetres) subministrat d’una vegada. Lot és la subdivisió que es realitza d’una partida, o del material existent 
en obra o taller en un moment donat, i que es jutja a efectes de control de forma indivisible. 
 
No podran utilitzar-se partides d’acer que no arribin acompanyades del certificat de garantia del fabricant, 
signat per persona física. 
 
El control plantejat ha de realitzar-se prèviament al formigonat, en aquells casos en que l’acer no estigui 
certificat, de tal manera que totes les partides que es col.loquin en obra hauran d’estar prèviament 
classificades. En el cas d’acers certificats, el control s’ha de realitzar abans de la posada en servei de 
l’estructura. 
 
2.4.3.1. Control a nivell reduït 
 
Aquest nivell de control, que sols serà aplicable per a armadures passives, es contempla en aquells casos en 
els que el consum d’acer de l’obra és molt reduït o quan existeixin dificultats per a realitzar assaigs complerts 
sobre el material. 
 
En aquests casos, l’acer a utilitzar estarà certificat i s’utilitzarà com a resistència de càlcul el valor: 
 

0.75 (Fyk / γs) 
 
El control consisteix en comprovar, sobre cada diàmetre: 
 

- Que la secció equivalent compleixi l’especificat en l’Article 31.1 de la EHE, realitzant-se dues 
comprovacions per cada partida de material subministrat a obra. 

- Que no es formin esquerdes o fissures en les zones de doblat i ganxos d’ancoratge, mitjançant 
inspecció en obra. 

 
2.4.3.2. Control a nivell normal. 
 
Tot l’acer de la mateixa designació que entregui un mateix subministrador es classificarà, segons el seu 
diàmetre, en sèrie fina (diàmetres inferiors o iguals a 10 mm.), sèrie mitjana (diàmetres 12 a 25 mm) i sèrie 
gruixuda (superior a 25 mm). 
 
Per a aquells acers que estiguin certificats, els assaigs de control no constitueixen en aquest cas un control 
de recepció en sentit estricte, si no un control extern complementari de la certificació, donada la gran 
responsabilitat estructural de l’acer. Els resultats del control de l’acer han de ser coneguts abans de la posada 
en ús de l’estructura. 
 
A efectes de control, les armadures es dividiran en lots, corresponents cada un a un mateix subministrador, 
designació i sèrie, o sent la seva quantitat màxima de 40 tones o fracció en el cas de productes certificats o 
20 tones o fracció si són productes no certificats. 
 
Per a la realització d’aquest tipus de control es procedirà de la següent manera: 
 

- Es prendran dues provetes per cada lot, per a sobre elles: 
o Comprovar que la secció equivalent compleixi l’especificat en l’Article 31.1 de la EHE. 
o En el cas de barres i filats corrugats comprovar que les característiques geomètriques 

dels seus relleus estan compreses entre els límits admissibles establerts en el certificat 
específic d’adherència segons l’Article 31.2. 

o Realitzar, després d’adreçar, l’assaig de doblat-desdoblat indicat a la EHE. 
 

- Es determinaran al menys en dues ocasions durant la realització de l’obra, el límit elàstic, la 
càrrega de trenacament i l’allargament en trencament, al menys en una proveta de cada 
diàmetre i tipus d’acer emprat i subministrador segons les UNE 7474-1:92 i 7326:88 
respectivament. En el cas particular de les malles electrosoldades es realitzaran, com a mínim, 
dos assaigs per cada diàmetre principal emprat en cada una de les dues ocasions. Aquests 
assaigs inclouran la resistència a l’arrencada del nus soldat segons UNE 36462:80. 

- En cas d’existir entroncaments epr soldadura en armadures, es comprovarà la soldabilitat. 
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Si els productes no són certificats els resultats del control hauran de ser coneguts abans del formigonat de la 
part d’obra corresponent. 
 
2.4.3.3. Comprovació de la soldabilitat. 
 
En el cas d’existir entroncaments per soldadura, s’haurà de comprovar que el material posseeix la composició 
química apta per a la soldabilitat, d’acord amb UNE 36068:94, així com comprovar l’aptitud del procediment 
de soldatge, d’acord amb el que segueix: 
 
a) Soldadura a tocar 
 
 Aquest assaig es realitzarà sobre els diàmetres màxim i mínim que es vagin a soldar. 
 De cada diàmetre es prendran sis provetes consecutives d’una mateixa barra, realitzant-se amb tres 
els assaigs de tracció i amb les altres tres l’assaig de doblat-desdoblat, procedint-se de la següent manera: 
 

- assaig de tracció: De les tres primeres provetes consecutives formades per a aquest assaig, la 
central s’assajarà soldada i les altres sense soldadura, determinant la seva càrrega total de 
trencament. El valor obtingut per a la proveta soldada no presentarà una disminució superior de 
5 per 100 de la càrrega total de trencament mitja de les altres 2 provetes, ni serà inferior a la 
càrrega de trencament garantida. 

- De la comprovació dels diagrames força-allargament corresponents resultarà que, per a 
qualsevol allargament, la força corresponent a la barra soldada no serà inferior al 95 per 100 del 
valor obtingut del diagrama de la barra testimoni del diagrama inferior. 

- La base de mesura de l’extensòmetre ha de ser, com a mínim, quatre vegades la longitud de 
l’oliva. 

- Assaig de doblat-desdoblat: Es realitzarà sobre tres provetes soldades, en la zona d’afecció de 
la calor (HAZ) sobre el mandrí de diàmetre indicat en la Instrucció EHE. 

 
b) Soldadura per cavalcament. 
 
 Aquest assaig es realitzarà sobre la combinació de diàmetres més gruixuts a soldar, i sobre la 
combinació de diàmetre més fi i més gruixut. 
 S’executaran en cada cas tres unions, realitzant-se l’assaig de tracció sobre elles. El resultat es 
considerarà satisfactori si, en tots els casos, la trencament ocorre fora de la zona de cavalcament o, en el cas 
d’ocorrer en la zona soldada, no presenta una baixa del 10% a la càrrega de trencament respecte a la mitjana 
determinada sobre tres provetes del diàmetre més fi procedent de la mateixa barra que s’hagi utilitzat per a 
obtenir les provetes soldades, i en cap cas per sota del valor nominal. 
 
c) Soldadura en creu. 
 
 S’utilitzaran tres provetes, resultants de la combinació del diàmetre més gruixut i del diàmetre més fi, 
assajant a tracció els diàmetres més fins. El resultat es considerarà satisfactori si, en tots els casos el 
trencament no presenta una baixa del 10% en la càrrega de trencament respecte a la mitjana determinada 
sobre tres provetes d’aquest diàmetre, i procedents de la mateixa barra que s’hagi utilitzat per a obtenir les 
provetes soldades, i en cap cas per sota del valor nominal. 
 Així mateix s’haurà de comprovar, sobre altres tres provetes, l’aptitud front l’assaig d’arrencament de 
la creu soldada, realitzant la tracció sobre el diàmetre més fi. 
 
d) Altres tipus de soldadures 
 
 En el cas de que existeixin altre tipus d’entroncaments o unions resistents soldades diferents de les 
anteriors, la Direcció d’Obra haurà d’exigir que es realitzin assaigs de comprovació al soldatge per a cada 
tipus, abans d’admetre la seva utilització a l’obra. 
 
2.4.3.4. Condicions d’acceptació o rebuig. 
 
Segons els resultats d’assaig obtinguts, la Direcció d’Obra s’ajustarà als següents criteris d’acceptació o 
rebuig que figuren a continuació. Altres criteris d’acceptació o rebuig, en casos particulars, es fixaran, en el 
seu cas, en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o per la Direcció d’Obra. 
 
a) Control a nivell reduït 
 

Comprovació de la secció equivalent: Si les dues comprovacions que han estat realitzades resulten 
satisfactòries, la partida quedarà acceptada. Si les dues resulten no satisfactòries, la partida serà 
rebutjada. Si es registra un sol resultat no satisfactori, es comprovaran quatre noves mostres 
corresponents a la partida serà rebutjada. En cas contrari, serà acceptada. 
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b) Control a nivell normal. 
 

Es procedirà de la mateixa forma tant per a acers certificats com no certificats. 
 

- Comprovació de la secció equivalent: S’efectuarà igual que en el cas de control de nivell reduït, 
acceptant-se o rebutjant-se, en el cas, el lot, que es el sotmès a control. 

- Característiques geomètriques dels relleus de les barres corrugades: L’incompliment dels límits 
admissibles establerts en el certificat especificat d’adherència serà condició suficient per a que 
es rebutgi el lot corresponent. 

- Assaigs de doblat-desdoblat: Si es produeix alguna fallença, es sotmetran a assaig quatre noves 
provetes del lot corresponent. Qualsevol fallença registrada en aquests nous assaigs obligarà a 
rebutjar el lot corresponent. 

- Assaigs de tracció per a determinar el límit elàstic, la càrrega de trencament i l’allargament en 
trencament: Mentre els resultats dels assaigs siguin satisfactoris, s’acceptaran les barres del 
diàmetre corresponent, tipus d’acer i subministrador. Si es registra alguna fallença, totes les 
armadures d’aquest mateix diàmetre existents a l’obra i les que posteriorment es rebin, seran 
classificades en lots corresponents a les diferents partides subministrades, sense que cada lot 
excedeixi de les 20 tones per a les armadures passives i 10 tones per a les armadures actives. 
Cada lot serà controlat mitjançant assaigs sobre dues provetes. Si els dos resultats fossin no 
satisfactoris, el lot serà rebutjat, i si només un d’ells resulta no satisfactori, s’efectuarà un nou 
assaig complet de totes les característiques mecàniques que s’ha de comprovar sobre 16 
provetes. El resultat es considerarà satisfactori si la mitja aritmètica dels dos resultats més 
baixos obtinguts supera el valor garantit i tots els resultats superen el 95% d’aquest valor. En 
cas contrari el lot serà rebutjat. 

- Assaigs de soldatge: En cas de registrar-se alguna fallença en el control del soldatge a l’obra, 
s’interrompran les operacions de soldadura i es procedirà a una revisió completa de tot el 
procés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       7. FITXES DE CONTROL 



 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 8.  PRESSUPOST       



 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDI SEGURETAT I SALUT 
50 HABITAGES DE PROTECCIÓ OFICIAL 

SANTA COLOMA DE GRAMANET 
 
 
 
 
 

CLIENT:   IMPSOL 
ARQUITECTE: ESTEVE TERRADAS MUNTAÑOLA 
                      
 
 

Barcelona, Febrer de 2006 
PS MANUEL GIRONA, 75 PB 6 08034 BARCELONA 



 
 

ÍNDEX  
 
 MEMÒRIA 

 

 PLEC 

 

 AMIDAMENTS 

 

 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 

 PRESSUPOST 

 

 RESUM PPRESSUPOST 

 

 PRESSUPOST D’ EXECUCIÓ PER CONTRACTE 

 

 PLANOLS 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMÒRIA 



   
MEMÒRIA

   

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la
Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a
les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i
humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de
treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que
haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació
a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura
davant l’Autoritat Laboral.

   

2. PROMOTOR - PROPIETARI

Promotor              : INSTITUT METROPOLITÀ DE PROMOCIÓ DEL SÓL I GESTIÓ
PATRIMONIAL (IMPSOL)

NIF            : P-0800031-G
Adreça                 : CARRER 62, num 16,  EDIFICI A
Població              : ZONA FRANCA 08040 (BARCELONA)
Representant                :
NIF                       :

   

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Redactor E.S.S.   : ESTEVE TERRADAS MUNTAÑOLA
Titulació/ns  : ARQUITECTE SUPERIOR
Col·legiat  núm.    : 8363-1
Despatx professional : PG. MANEL GIRONA, 75, PB nº6, 08034
Població              : BARCELONA

   

4. DADES DEL PROJECTE

   

4.1. Autor/s del projecte

Autor del projecte : ESTEVE TERRADAS MUNTAÑOLA
Titulació/ns  : ARQUITECTE SUPERIOR
Col·legiat  núm.    : 8363-1
Despatx professional : PG. MANEL GIRONA, 75, PB nº6, 08034
Població              : BARCELONA
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4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte

Coordinador de S & S
designat pel promotor : ESTEVE TERRADAS MUNTAÑOLA
Titulació/ns  : ARQUITECTE SUPERIOR
Col·legiat  núm.    : 8363-1
Despatx professional : PG. MANEL GIRONA, 75, PB nº6, 08034
Població              : BARCELONA

   

4.3. Tipologia de l'obra

El solar es situa en l’extrem sud de Santa Coloma de Gramanet, al Carrer Joan Ubach, 46-50. Aquesta

zona comprèn els terrenys edificables amb fronts als  carrers Joan Ubach i el carrer Espriu en Santa

Coloma a l’est i oest, respectivament, i al sud una zona verda amb una forta pendent. Al nord dona al pati

de l’illa. L’entrada en el carrer Joan Ubach està a la cota +50.23, l’entrada en   el carrer Epriu a la +29.00m

per tant hi ha un desnivell de casi 22m. Això resulta, sobre una distància de 87.70m en una pendent del

24%.La classificació del sòl és de Sòl Urbà amb qualificació urbanística: clau 18 (subjecta a ordenació

volumètrica específica); edificació residencial. El planejament que l’afecta és el Pla Especial per a la

concreció de l’habitatge protegit al Carrer Joan Ubach amb data de aprovació definitiva de 20 d’ octubre

de 2004.

Els paràmetres reguladors per a aquest projecte són els següents:

- Superfície parcel·la: 1.569m2

- Alçada reguladora: PB+3PP (C/Espriu i C/Joan Ubach) i PB+4PP de forma   esglaonada en la franja

intermitja.

- Edificabilitat màxima: 5.000m2

- Nombre màxim d'habitatges: 50

Els usos permesos són els següents:

a) Habitatge protegit en planta pis.

b) Habitatge protegit, oficines, sanitari, religiós i cultural, recreatiu, esportiu i industrial de categoria

1a i 2a en situacions 2a i 2b en planta baixa.

c) En planta soterrani, garatge  o aparcament.

El programa detallat amb les superfícies és especificat en els quadres de superfícies, adjunts a la

memòria.

Conceptualment el programa s'ha dividit en tres parts:
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 A la planta baixa, tant en el Carrer  Espriu com en el Carrer Joan Ubach es situa un local

comercial i un vestíbul d'accés als habitatges.

   

A la planta baixa del Carrer Joan Ubach es situa l'estació transformadora. L’accés del personal es realitza

directament des de el carrer.

 Les plantes pis es destinen a habitatge de protecció oficial;      nou habitatges donant al Carrer Joan

Ubach, dotze habitatges donant al pati de l’illa i vint-i-nou habitatges donant a la zona verda al costat sud,

actualment propietat de l’hospital de l’Esperit Sant.

 En les plantes soterrani s'han distribuït  50 places d'aparcament.    

   

4.4. Situació

Emplaçament      : SANTA COLOMA DE GRAMANET
Carrer,plaça  : c/JOAN UBACH   
Número               :  46-50
Codi Postal              :
Població              : BARCELONA

   

4.5. Pressupost d'execució material del projecte

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la
Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 2.203.217,28 €.
(DOS MILIONS DOS CENTS TRES MIL DOS CENTS DISSET EUROS AMB VINT-I-VUIT
CÈNTIMS.).
   

4.6. Termini d'execució

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 18   mesos.
   

4.7. Mà d'obra prevista

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 35 persones.

ADRECES I TELÉFONS D'EMERGÈNCIA

C.A.P
Cr. Major,49-53 (08921)   
Telef. 93.46286.00, 93.466.17.22, 061

COMISSÀRIA DELS MOSSOS D'ESQUADRA
Cr. De Cervantes,7 (08924)
Telef. 088, 112
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BOMBERS
Avda de Ramón Berenguer IV, (08924)
Telef. 93.391.82.82, 93.391.80.80

     
   

4.8. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra

Enderrocadors.
Operadors de maquinària de moviment de terres.
Operadors de pilotatge.   
Operadors de maquinària d’elevació.
Operadors de planta de formigons.
Consolidadors de terrenys.
Col·locadors de panot.   
Col·locadors de vorades.
Col·locadors d’asfalt.
Jardiners
Encofradors.
Ferrallistes.
Paletes.
Muntadors de prefabricats de formigó.
Muntadors d’estructura metàl·lica.
Muntadors de cobertes.
Muntadors de bastides.
Muntadors de sistemes de protecció col·lectiva.   
Soldadors.
Tubers.
Manyans.
Pavimenters.
Fusters.
Vidriers.
Metal·listes.
Enrajoladors.
Estucadors.
Enguixadors.
Pintors.
Col·locadors de sostres falsos.
Col·locadors d’envans prefabricats.
Impermeabilitzadors.
Col·locadors d’aïllaments.
Regaters.
Instal·ladors de xarxa de sanejament.
Instal·ladors de sanitaris.
Instal·ladors de climatització.
Instal·ladors elèctrics.
Instal·ladors d’enllumenat.
Instal·ladors d’aparells d’elevació.
Instal·ladors de senyalització.
Instal·ladors de sistemes de control.
Instal·ladors de parallamps, antenes, fibra i telefonia.
Instal·ladors de la companyia de subministrament de gas.
Instal·ladors de la companyia subministradora d’electricitat.
Instal·ladors d’enllumenat públic.
Instal·ladors de la companyia subministradora de telèfons.
Instal·ladors de mobiliari urbà.
Instal·ladors d’equipaments especials.
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4.9. Maquinària prevista per a executar l'obra

MÀQUINES PER A PRODUCCIÓ I TRANSFORMACIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA,
HIDRÀULICA I PNEUMÀTICA   

Grups electrògens.
Transformadors i centres de transformació.
Centrals electro-hidràuliques.
Compressors.
Generadors de vapor.

MÀQUINES PER A BOMBEIG, ELEVACIÓ I ESGOTAMENT DE LÍQUIDS
   
Bombes submergibles.
Bombes centrifugues de superfície.
Grups de pressió.
Equips per a rebaixar el nivell freàtic.

MÀQUINES PER A PERFORACIÓ, SONDEIG, CLAVAMENTS I PANTALLES

Màquines per a perforació i demolició.
Màquines per a pilotatge.
Maquinària per a pantalles.

MÀQUINES PER A MOVIMENT DE TERRES A CEL OBERT

Excavadores.
Carregadores.
Retrocarregadores.
Excavadora de draga per a arrossegament.
Rasadores contínues.
Tractors de cadenes.
Màquines per a anivellació i refí.(Motoanivelladores)
Transport extravial .(Dumpers).

MÀQUINES PER A COMPACTACIÓ

Compactador vibratori de tambor llis.
Compactador tandem vibratori
Compactador de pneumàtics.
Compactador estàtic de pota de cabra

MÀQUINES PER A TRANSPORT PER CARRETERA

Transport per carretera (Camions)
Cisternes per a combustibles.

MÀQUINES PER A REPARACIÓ I TRACTAMENT D’ÀRIDS

Matxucadora de mandíbules
Matxucadores giratòries, impactes i molins.
Cribes
Tremuja recepció i alimentador
Cintes transportadores

MÀQUINES PER A FABRICACIÓ, TRANSPORT I POSADA EN OBRA DE MORTERS I
FORMIGONS

Centrals de dosificació
Centrals de formigonat
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Formigoneres
Sitges per a ciment
Camió formigonera
Autoformigoneres
Bombes de formigó.
Cintes per a col·locació de formigó.
Projectors de morter i formigons
Allisadores de paletes
Vibradors.
Convertidors i grups electrògens
Màquines per a prefabricats de formigó.

MÀQUINES PER A ELEVACIÓ I MANIPULACIÓ

Grua sobre pneumàtics autopropulsada
Grua sobre camió amb pluma telescòpica
Grua torre (sobre via amb pluma horitzontal)
Pòrtic sobre pneumàtics
Bigues de llançament.
Montacàrregues de materials
Elevador per a persones i materials
Plataformes mòbils elevadores (tisores)
Carretó elevador

   

5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

   

5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar
la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a
muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme
al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat.

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els
talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions
adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però
sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una
obra.

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu
que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del
projectista i comprovació de l’instal·lador.
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents:

• Connexió de servei

− Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament.
− La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada.
− Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència).
− Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense

pas de vehicles.

• Quadre General

− Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de
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sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble
aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA.

− Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts
en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.).

− Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran
tots els conductors, inclòs el neutre).

− Anirà connectat a terra (resistència màxima 78   Ω). A l’inici de l’obra es realitzarà una
connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot
seguit després de realitzats els fonaments.

− Estarà protegida de la intempèrie.
− És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura.
− Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97).

• Conductors

− Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la
seva impressió sobre el mateix aïllament.

− Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats
de les zones de pas de vehicles i / o persones.

− Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb
regletes de connexió, retorciments i embetats.

• Quadres secundaris

− Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser
de doble aïllament.

− Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres.
− Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més

convencional dels equips secundaris per planta és el següent:
· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A.
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA.
· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA.
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A.
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A.
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A.
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A.
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.).
· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A.

• Connexions de corrent

− Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió
d’equips de doble aïllament.

− S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió.
− Es faran servir els següents colors:

· Connexió de 24 v    : Violeta.
· Connexió de 220 v    : Blau.
· Connexió de 380 v    : Vermell

− No s’empraran connexions tipus „lladre“.

• Maquinària elèctrica

− Disposarà de connexió a terra.
− Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar.
− Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres

aparells d’elevació fixos.
− L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla

normalitzada.

• Enllumenat provisional
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− El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.
− Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant.
− Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més

pròxim a la virolla.
− Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la

inaccessibilitat a les persones.

• Enllumenat portàtil

− La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà
de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes
indirectes.

− Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat
anticops i suport de sustentació.

   

5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt
on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització
provisional per l'interior de l’obra.

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els
ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes
Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en
una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries.

   

5.3. Instal·lació de sanejament

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes.

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de
realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides.

   

5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a
zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una
persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del
treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles
presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans
addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats.

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents
− La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció

M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb
risc d’incendis o explosions.

− Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es
guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà
en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran
allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos
inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes
Químics.
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− S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de
dipositar els residus inflamables, retalls, etc.

− Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip
de soldadura oxiacetilènica.

− L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats
3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les
condicions particulars de gasos inflamables.

− Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant
els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc.

− Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells
han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques.

− La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de
proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els
voltants de les màquines.

− Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també
les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a
mà, terra o sorra.

− La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la
conducta a seguir en aquests treballs.

− Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els
motors accionats amb el combustible que s’està transvasant.

− Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre,
evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets
tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma
immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames.

− En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil,
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles,
altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i
capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material
combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids
inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats
d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de
completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua
abundant.

• Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són:
− Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments

verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m
del sòl.

− En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no
excedirà de 25 m.

− En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no
excedirà de 15 m.

− Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una
major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i
sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles
que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació.

   

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL
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Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra.

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es
defineixen i detallen tot seguit:

   

6.1. Serveis higiènics

• Lavabos

Com a mínim un per a cada 10 persones.

• Cabines d’evacuació

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim,
per a cada 25 persones

• Local de dutxes

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x
2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant.

   

6.2. Vestuaris

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat.
   

6.3. Menjador

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per
treballador que mengi a l’obra.

Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i
pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a
cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les
escombraries.

   

6.4. Local de descans

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3
mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del
personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis.

A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual.
   

6.5. Local d'assistència a accidentats

PROJECTE EXECUTIU DE CONSTRUCIÓ DE 50 HABITATGES
A SANTA COLOMA DE GRAMANET
BARCELONA

 Pàgina:    10



En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més
d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra.   Els
locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de:

− una farmaciola,
− una llitera,
− una font d’aigua potable.

El   material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop
dels llocs de treball.

El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de
manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre
d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers.

En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el
local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a
l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat
com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de
diferents grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes,
mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades
d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre
clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet.

Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o
portàtil, custodiada per l’encarregat.

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95.

A més, es   disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent:

− desinfectants i antisèptics autoritzats,
− gases estèrils,
− cotó hidròfil,
− benes,
− esparadrap,
− apòsits adhesius,
− estisores,
− pinces,
− guants d’un sol ús.

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata
el material utilitzat o caducat.

   

7. ÀREES AUXILIARS

   

7.1. Centrals i plantes

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de
vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i
senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de
limitació en altura,  mínima de 4 m.

L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva
explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota
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persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures
superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana
reglamentària d’1 m d’altura.

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament
senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de
la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a
rodadura de vehicles.

La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i
arriostrada en previsió de bolcades.

Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de
recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa
disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de
gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de
l’arrancada.

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de
Baixa Tensió.

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del
fabricant o importador.

   

7.2. Tallers

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.   

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m
d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador.

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i
senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega)
d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les
vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines
i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de
l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un
espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils
d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran
canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment.

La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de
200 lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una
intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació.

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al
personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la
presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de
desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades
a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana
reglamentària d’1 m d’altura.

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament
senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats.

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de
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Baixa Tensió.

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a
les instruccions del fabricant o importador.

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció
localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers
tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50
m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10
cops).

   

7.3. Zones d'apilament. Magatzems

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors
„mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de
materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident.

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels
treballs.

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades
adequadament.

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant
les maniobres.

   

8. TRACTAMENT DE RESIDUS

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de
construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat
de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de
projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció.

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el
lloc on portarà els seus residus de construcció.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això
comporti.

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i
contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació
per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.

   

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del
seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels
residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o
patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació.
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L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o
substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la
majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest
projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV
(Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o
químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva
salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i
40 h/setmana.

   

9.1. Manipulació

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i
Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball
acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a:
− Amiant.
− Plom. Crom, Mercuri, Níquel.
− Sílice.
− Vinil.
− Urea formol.
− Ciment.
− Soroll.
− Radiacions.
− Productes tixotròpics (bentonita)
− Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.
− Gasos liquats del petroli.
− Baixos nivells d’oxigen respirable.
− Animals.
− Entorn de drogodependència habitual.

   

9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com
a mínim amb el text en idioma espanyol.

L’etiqueta ha de contenir:
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial.
b. Nom comú, si és el cas.
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de

les substàncies presents.
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat

perillós.
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.
h. El número CEE, si en té.
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats).

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa
de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer
lliurament.

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del
Contractista, partint de les següents premisses:
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• Explosius

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de
les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència
d’explosius i la prohibició de fumar.

• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de
comburents i la prohibició de fumar.

Estaran separats els productes inflamables dels comburents.

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament.

• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç.

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell.

• Corrosius, Irritants, sensibilitzants

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència.

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb
la pell i les mucoses de les vies respiratòries.

   

10. UNITATS CONSTRUCTIVES

ENDERROCS
ENDERROC D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA
ENDERROC D'ESTRUCTURES AÈRIES
ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS
- DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS
ENDERROC DE COBERTES
ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISORIES

MOVIMENTS DE TERRES
REBAIX DEL TERRENY
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
EXCAVACIÓ DE RECALÇATS
REBLERTS I TERRAPLENATS
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES
SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ

FONAMENTS
FONAMENTS SUPERFICIALS
PROFUNDES
MURS DE CONTENCIÓ - RECALÇATS
ESTREBADES I APUNTALAMENTS
CAPES DE NETEJA I NIVELLAMENT

ESTRUCTURES
MURS I PANTALLES DE FORMIGÓ
ESTRUCTURES D'ACER
ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ "IN SITU"
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ AMB SOSTRES D'ELEMENTS PREFABRICATS
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ESTRUCTURES PREFABRICADES DE FORMIGÓ
TANCAMENTS I DIVISÒRIES

TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA )
TANCAMENTS EXTERIORS ( PREFABRICATS, METAL.LICS, FORMIGO,
SANDWICH )
TANCAMENTS CORTINA
DIVISORIES ( OBRA )
DIVISORIES ( PREFABRICATS, PLADUR, ALUMINI, FUSTA, ETC )

IMPERMEABILITZACIONS - AILLAMENTS I JUNTS
COBERTES PLANES
IMPERMEABILITZACIO DE MURS DE CONTENCIO I ELEMENTS
SOTERRATS
AILLAMENTS AMORFS ( ELABORATS IN-SITU )
AILLAMENTS AMB PLAQUES
JUNTS ( FORMACIO - REBLERTS - SEGELLATS )

REVESTIMENTS
AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS )
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER
CIMENT, ESCOPIDORS, ETC. )
CEL RASOS
PINTATS I ENVERNISATS
REVESTIMENTS DECORATIUS

PAVIMENTS
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO )
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA,
MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.)
PAVIMENTS SINTETICS ( PVC, GOMA, MOQUETES, ETC. )
PAVIMENTS DE FUSTA
PINTATS I ENVERNISATS
PAVIMENTS TÈXTILS
PAVIMENTS METÀL·LICS
PAVIMENT DE COCO

TANCAMENTS I DIVISSORIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS
FIXES

TANCAMENTS PRACTICABLES EXTERIORS I BARANES DE FUSTA
TANCAMENTS PRACTICABLES INTERIORS DE FUSTA
TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS EN
VIALS

ENVIDRAMENTS
COL·LOCACIÓ DE VIDRES

INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ
ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES,
DESGUASSOS BUNERES, ETC.. )
CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS
SUSPESOS, FUMS )
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ
MECÀNICA

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ
MECÀNICA

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
TUBS MUNTATS SOTERRATS

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
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INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS
INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS

INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT
ASCENSORS

INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
APARELLS
PARALLAMPS
CONDUCTORS

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS
APARELLS
APARELLS EN COBERTA ( ANTENES.. )
MUNTATS SUPERFICIALMENT
MUNTAT SOTERRAT

EQUIPAMENTS
MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS

JARDINERIA
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ
ROCALLES
PODA
TRACTAMENT FITOSANITARI

   

11. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L.
31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“
(Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre).

   

11.1. Procediments d'execució

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de
ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra.

   

11.2. Ordre d'execució dels treballs

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte,
a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant
l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials
característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres
amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a
realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar.

   

11.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls
de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes:

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra.

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització
material d’unes unitats respecte
a altres.
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DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis
temporals per a l’execució de
cadascuna de les unitats d’obra.

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats
significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible,
reflectida en un cronograma de desenvolupament.
   
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el
present Estudi de Seguretat i Salut.

   

12. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O
INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu,
sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de
novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD.
1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD.
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres
reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions
Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o
aconsellada.   

   

13. MEDIAMBIENT LABORAL

   

13.1. Il·luminació

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran
de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la
utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant.

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat.

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant.

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat.

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la
construcció, seran els següents:

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de
l’ús ocasional - habitual.

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui
essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel,
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats
hidràulics. Baixes exigències visuals.

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i
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dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes
exigències visuals.

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller,
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament
mecànic. Moderades exigències visuals.

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs
d’oficina en general.

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en
màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències
visuals.

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes de
temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de
taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal.
Exigències visuals molt altes.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions,
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i
informatives.

   

13.2. Soroll

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la
construcció:

Compressor .................... 82-94 dB
Equip de clavar pilots (a 15 m de
distància)

.................... 82 dB

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB
Camions i dumpers .................... 80 dB
Excavadora .................... 95 dB
Grua autoportant .................... 90 dB
Martell perforador .................... 110 dB
Mototrailla .................... 105 dB
Tractor d’orugues .................... 100 dB
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i
Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre
d’eficàcia:

1er.- Supressió del risc en origen.
2on.- Aïllament de la part sonora.
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres.
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Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions,
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen,
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives

   

13.3. Pols

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions:

− Rinitis
− Asma bronquial
− Bronquitis destructiva
− Bronquitis crònica
− Efisemes pulmonars
− Neumoconiosis
− Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant)
− Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant)
− Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant)

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i
el temps d’exposició.

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és
el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El
problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla
específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i
Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades.

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en
suspensió, el que ve donat per la fórmula:

                        10
   C = --------------------------    mg / m3
                % Si O2 + 2

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les
partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire
respirat, sense haver-se fixat en els pulmons.

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents:

− Escombrat i neteja de locals
− Manutenció de runes
− Demolicions
− Treballs de perforació
− Manipulació de ciment
− Raig de sorra
− Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica
− Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta
− Esmerilat de materials
− Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura
− Plantes de matxuqueix i classificació
− Moviments de terres
− Circulació de vehicles
− Polit de paraments
− Plantes asfàltiques
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A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra
la pols, convé adoptar les següents mesures preventives:

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ
Manutenció de runes Regat previ
Demolicions Regat previ
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o

injecció d’aigua
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions

confinades
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració
Tall o polit de materials
ceràmics o lítics

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona
de tall

Treballs de la fusta, desbarbat i
soldadura elèctrica

Aspiració localitzada

Circulació de vehicles Regat de pistes
Plantes de matxuqueix i plantes
asfàltiques

Aspiració localitzada

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions,
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i
informatives.

   

13.4. Ordre i neteja

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel
que fa a:

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries.
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament.
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de

materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra.
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva

utilització. Pla d’evacuació de residus.
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat.
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria.

Il·luminació suficient.
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport

provisionals.
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs

directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al
manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada.

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.

   

13.5. Radiacions no ionitzants
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Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament.

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part,
però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja
(IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio.

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia
dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a
aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria
estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada.

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors,
especialment els de soldadura elèctrica.

Radiacions infraroges

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un
efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se
ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia
professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns.

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir
que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades,
haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la
dilatació de la pupil·la de l’ull.

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a
aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques.
Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions.

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos
capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent.

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació.

Radiacions visibles

L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través
dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina.

Radiacions ultraviolades

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10
nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits
en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions:

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona.
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona.
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona.

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la
indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La
norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health
Organization).

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament
amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de
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mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el
temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no
protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada.

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de
dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o
resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és
perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals.

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per
a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de
l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos
involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al
cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la
limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte.

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per
exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida.
Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant
pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una
exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció
que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del
treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de
fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara
de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin.
Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant
qualsevol tipus de protecció facial.

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels
teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un
eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o
inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles.

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la
construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de
soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers.

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants
se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per
exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir
distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al
quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es
propaguen en diferent longitud d’ona.

Làser

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan
diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o
continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents,
poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant
d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit
causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar
danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de
cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una
manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació
V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades.

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i
quatre classes següents:

j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II.
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• Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits.
• Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i

700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la
resposta de centelles.

k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es
defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament.
• Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II;

l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós.
• Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós,

però no respecte a la reflexió difusa.
• Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós;

poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la
longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de
dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple,
encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc.

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o
comunament radiació IR (700 nm – 1 m).

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser:

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del
raig.

b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de
prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no
protegits, que pot resultar perillós.

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte
de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que
pot resultar perillós.
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els
deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip
làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de
treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers.
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent
èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la
classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la
pell.

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en
el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la
genera.

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser
registrada i comunicada al departament mèdic.

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular,
però que mai serà utilitzada per visió directa del raig.

- Àrea de treball:

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La
il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de
l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió.

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides.

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas
tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó.

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als
recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de
prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de
disposar de protecció especial.

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de
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l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha
d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques
al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials
inflamables o explosius.

- Equip:

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està
desconnectada.

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la
classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera
l’aparell.

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus
de control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades
per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori.

d)d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús.

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que
previngui la reflexió especular.

- Operació:

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins
de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos
persones estaran sempre presents durant l’operació.

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de
làser.

c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels
treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat.

d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin
el risc de dany ocular.

e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al
pit de l’operador.

f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització
d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria.

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a
guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que
pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció
que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular.
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament
les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb
la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant
mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de
protecció individual, formatives i informatives.
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment
d’alineacions i nivells topogràfics.
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de
perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les
ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser
que es tracti.

   

13.6. Radiacions ionitzants

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen
aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus
de radiació, com són:

− Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i
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edificis.
− Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear.
− Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits.
− Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques,

sediments, moviment de granels, etcètera.

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar
un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions.

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un
entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser:

− Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els
aeroports; detecció de cartes bomba.

− Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant
radiacions ionizants.

− Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X
amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts.

− Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en
forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in
vivo".

− Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.
− Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial.
− Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui

mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X.
− Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.
− Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o

equips generadors de radiacions ionitzants.
− Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles

de metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits.
− Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops,

com l’argó-40 o el fòsfor-32.
− Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència.

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el
Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de
Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica
contractada a l’efecte.

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus
dels teixits irradiats.

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en
treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental.

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot
tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme
en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per
exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les
radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i
amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger.

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b)
distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint
la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és
inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que
s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que
també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en
general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material.
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Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden
consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que
no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba
de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que
absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics).

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels
treballadors professionalment exposats a radiacions.

   

14. MANIPULACIÓ DE MATERIALS

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha
de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut
axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”.

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals:

− Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el
primer i més accessible.

− Lliurar el material, no tirar-lo.
− Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en

piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.
− Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada

en empenya i turmells.
− En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega

pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla.
− S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada

tipus de material.
− En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part

posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.
− Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles,

potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el
que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui.

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat
i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses:

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant:

− Automatització i mecanització dels processos.
− Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com:

− Utilització d’ajudes mecàniques.
− Reducció o redisseny de la càrrega.
− Actuació sobre l‘organització del treball.
− Millora de l’entorn de treball.

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin:

− Ús correcte de les ajudes mecàniques.
− Ús correcte dels equips de protecció individual.
− Tècniques segures per a la manipulació de càrregues.
− Informació sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis bàsics de la manutenció de materials   

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a
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l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat.
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball

de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells.
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre

catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat,

evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i
l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra.

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors
o palets, en lloc de portar-los d’un en un.

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si
això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció,
coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la
producció.

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a
manipular.

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació
bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos:

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega.
2on.- Assentar els peus fermament.
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls.
4art.- Mantenir l’esquena dreta.
5è.- Subjectar l’objecte fermament.
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames.
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos.
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els

següents criteris preventius:
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla.
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de

gravetat de la càrrega.
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla.
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem

davanter aixecat.
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes

afilades.
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per

homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material
per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de
dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament.

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns
quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició
que sigui conegut o convingut per l’equip.

   

15. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat
positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve   integrat, de fàbrica, en l’equip,
màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli
els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència,
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel
fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i
manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció,
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seguiment i control d’ús.

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a
continuació:

   
Codi UA Descripció
H15A2024 u Catifa portàtil de neoprè per a treball en plans inclinats
HX11X001 u Equip d'encofrat de mur de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els requisits

reglamentaris
HX11X002 u Equip d'encofrat de pilar de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els requisits

reglamentaris
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i
altres treballs en alçària

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell entre
muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada ambper accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7
m sistema de seguretat integrat

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat integrat
HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb doble cable

de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb ancoratges amb sistema
de seguretat integrat

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb porta-ampolles,

vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, mànigues, broques i brides
normalitzades

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat ce, amb sistema de seguretat integrat amb protector
de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor,
regle guia longitudinal i transversal

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent nivell
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de seguretat

de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de protecció individual,
d'alçària 1 m

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els

requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE 76-502 (HD-1000)
HX11X020 m Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de sostre reticular, amb sistema de

seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes, amb xarxa de tipus
tennis ancorada amb ganxos al cap dels puntals

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m
d'alçària, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat
HX11X026 u Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida de cavallets
HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual
HX11X029 u Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, regulable en alçària
HX11X030 u Pinça manual ergonòmica pel transport de blocs i totxos
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua
HX11X035 u Estrebat i apuntalamentde rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta tenacitat i

accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interiorde rases amb escuts i estampidors interiors hidràulics o roscats
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter
HX11X039 u Carretó manual porta palets
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats
HX11X042 u Puntal metàl.lic telescòpic amb pestells de seguretat col.locats sobre dorments de fusta
HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega
HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorades a l'estructura
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HX11X045 u Estrebatde pou circular amb tensor
HX11X046 u Estrebatde pou rectangular amb tensor
HX11X047 u Apuntalamentde talús inestable amb panells
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de protecció

integrat
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux
HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana perimetral

amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa practicable

per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electrode connectat a terra en rails de

grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal
HX11X056 u Plataforma de muntatge en interior de caixa d'ascensor amb sistema de seguretat integrat
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm

de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com
a màxim, i amb el desmuntatge inclòs

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec
HX11X064 u Cinturó portaeines
HX11X065 u Torreta per al formigonat de pilars
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats
HX11X069 u Ventosa de seguretat per a la manipulació de vidres
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega màxima de

1200 kg
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i de 3 mm de

gruix
HX11X072 u Detector de tempestes portàtil per treballs de voladures
HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs
HX11X074 u Detector de gasos portàtil
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba
HX11X078 u Luxímetre portàtil
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat

col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub

d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub

d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs
HX11X085 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer

galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs
HX11X086 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer

galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i

acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la

paret i amb el desmuntatge inclòs
   

16. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de
forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP),
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència,
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de
les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva
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eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció
Individual (EPI).

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del   conjunt d’aquests Sistemes
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels
Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors,
fabricants i/o proveïdors, per al   conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva.

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els   indicats en
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES

   

17. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil,
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte
de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible
resistència física de l’EPI.

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades,
per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent.

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.

 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament
individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció
signat pel beneficiari.

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives
prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del
tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra
o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució.

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi,
raonablement, la seva carència.

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data
de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els
indicats en   l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb
RISC-AVALUACIÓ-MESURES

   

18. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior
afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial
Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats,
entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és
objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible
complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci
exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic.
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S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això
la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti
conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si
després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al
col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no
garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus
de senyal.

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà
d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència
previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:

• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions
o obligacions.

• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació.

• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.

• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures
tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant
aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball.

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que:

1. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs
adequats i tenir la resistència suficient.

2. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se
en els llocs adequats i tenir la resistència suficient.

3. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de
les senyals o panells de senyalització.

4. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista.
5. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin

de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència.

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els
riscos que no s’hagin pogut eliminar.

   

19. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les
mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti
la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases
d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la
informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació
d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui.

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran
les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases.
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És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a
l’Autoritat que correspongui.

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el
cartell de „SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL“ (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a
l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui.

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització
corresponent.

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT
aprovat.

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de
protecció implantats.

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats
   

19.1. Normes de Policia

• Control d’accessos

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de
prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i
sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i
de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades.

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de
l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús
comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que
quedin tancades les zones que puguin presentar riscos

• Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per
garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i
l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús
comú o particular.

   

19.2. Àmbit d'ocupació de la via pública

• Ocupació del tancament de l’obra

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció,
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases
de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases
i interrelacionats amb el procés constructiu.

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a
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pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia
de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una
franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants.

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i
quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la
col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas
mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la
planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la
retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre
seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants
d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En
aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants.

• Situació de casetes i contenidors.

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.

− Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se
situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris:
− Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta

centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera.
− A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m)

per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap
carril de circulació.

− Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a
mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera.

- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent.

• Situació de grues-torre i muntacàrregues

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra.

• Canvis de la Zona Ocupada

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i
tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97.

   

19.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic

• Tanques

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o
solar i els laterals de la part de vorera ocupada.

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de
plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i
pintada.

Les empreses promotores podran presentar a
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes
les obres que facin.
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Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només
s’admeten per a proteccions provisionals en
operacions de càrrega, desviacions momentànies de
trànsit o similars.

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista,
xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color
taronja), o elements tradicionals de delimitacions
provisionals de zones de risc.

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i
elements reflectants en tot el seu perímetre.

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca,
eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre
element que deteriori el seu estat original.

• Accés a l’obra

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés
independent per a vehicles i per al personal de l’obra.

No s’admet com a solució permanent d’accés la
retirada parcial del tancament.

   

19.4. Operacions que afecten l'àmbit públic

• Entrades i sortides de vehicles i maquinària.

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi
d’evitar accidents.

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran
estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la
reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona
d’aparcament a la calçada.

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra.

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat,
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra.

• Càrrega i descàrrega

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra.
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de
l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de
l’obra i es prendran les següents mesures:

− S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la
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calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril
de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana.

− Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant
el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui.

− La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà
una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a
carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de
Seguretat de l’obra.

− Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques
metàl·liques es netejarà el paviment.

− Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre
la calçada.

• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra,
aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb
lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes
d’elevació i transport de material es col·locaran sempre per
l’interior del recinte de l’obra.

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de
dipositar en tremuges o en contenidors homologats.

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats,
les terres es carregaran directament sobre camions per a la
seva evacuació immediata.

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim.

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el
contenidor.

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats.

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar
la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors.

• Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions
previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la
via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura,
el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles.

Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la
construcció a realitzar.
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la
caiguda de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m
d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i
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horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que
sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida.

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de
l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda
d’objectes i la propagació de pols.

Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc
de caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre
les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les
façanes.

Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les
mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del
tancament de l’obra.

   
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests
límits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades
per a càrregues i descàrregues.

   

19.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic

• Neteja

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores
de pols o deixalles.

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.).

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a
la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de
l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual
s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes.

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.

• Sorolls. Horari de treball

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà
d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser
específicament autoritzades per l’Ajuntament.

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions
poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament
podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic.

• Pols

Es regaran les pistes de circulació de vehicles.

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua.

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.
   

PROJECTE EXECUTIU DE CONSTRUCIÓ DE 50 HABITATGES
A SANTA COLOMA DE GRAMANET
BARCELONA

 Pàgina:    37



19.6. Residus que afecten a l'àmbit públic

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei
de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun
dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra.

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes,
comprovant que ho comprenen i ho compleixen.

   

19.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic

• Senyalització i protecció

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials
de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3-

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.

• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants

Es respectaran les següents dimensions mínimes:

− En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un
terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.

− L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta
centímetres (1,40 m).

• Elements de protecció

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran,
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades
o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m)
amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20
m) a la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els
quinze centímetres (0,15 m).

Els elements que formin les tanques o baranes seran
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes
no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m).

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient,
totalment planes i sense ressalts.

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o
tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de
la marxa.

   
• Enllumenat i abalisament lluminós

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi
enllumenat públic.

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i
horitzontal, com per als elements d’abalisament.
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Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram
(intensitat mínima 20 lux).

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament
lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior.

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200
x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre.

• Abalisament i defensa

Els   elements d’abalisament i defensa a emprar per   passos per a vehicles   seran els
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri
d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:   
l) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de

l’obra.
m) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a

passos provisionals per a vianants.
n) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per

diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils.
o) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar

l’obstacle de les obres.
p) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a

establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les
obres.

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en
vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del
tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes
rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,).

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2.

• Paviments provisionals

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les
peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre
la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de
protecció.

• Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals
compliran les següents condicions mínimes:

− Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m.
− En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un

cercle d’1,5 m de diàmetre.
− No podran haver-hi escales ni graons aïllats.
− El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%.
− El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de

peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).
− Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un

pendent màxim del 12%.

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu,
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col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de
senyalització.

• Manteniment

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu
desplaçament i dificulti la seva subtracció.

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat
durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat.

Els passos i itineraris es mantindran nets.

• Retirada de senyalització i abalisament

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop
acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació.

   

19.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública

• Arbres i jardins

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via
pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de
Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu.

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin
quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El
contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament,
sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres.

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants
s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts.

• Parades d’autobús, quioscos, bústies

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o
per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades
d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic.

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament
durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de
coordinar les operacions.

   

20. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ

   

20.1. Riscos de danys a tercers

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o
objectes annexos que en depenguin són els següents:
− Caiguda al mateix nivell.
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− Atropellaments.
− Col·lisions amb obstacles a la vorera.
− Caiguda d'objectes.

   

20.2. Mesures de protecció a tercers

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que
transiten pels voltants de l'obra:

6. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant
el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior.

7. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà
un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós
a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà
instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent.

8. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís
de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a
base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns
i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill.

9. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància
patrimonial, expressament per a aquesta funció.

   

21. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra
són:
− Incendi, explosió i/o deflagració.
− Inundació.
− Col·lapse estructural per maniobres fallides.
− Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.
− Enfosament de càrregues o aparells d’elevació.

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu
Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures
mínimes:
1.- Ordre i neteja general.
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra.
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors.
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.
5.- Punts de trobada.
6.- Assistència Primers Auxilis.

   

22. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES

E01 ENDERROCS
E01.E01 ENDERROC D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA
ENDERROC D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS ENTERRATS REALITZAT AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS,  A
POCA PROFUNDITAT, AMB CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ. INCLOU, FONAMENTS EN FORMIGÓ EN MASA I
ARMAT, DE MAMPOSTERIA I INSTAL.LACIONS DE SANEJAMENT DE FORMIGÓ

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
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Situació: ITINERARIS A OBRA
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3

Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3

Situació: PRODUCCIÓ I RETIRADA DE RUNA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3

Situació: RECORREGUTS SOBRE SUPERFICIES IRREGULARS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE RUNA
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: POLS D'ENDERROC
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2

Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENY IRREGULARS
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3

Situació: MÀQUINES PER A ENDERROCS
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2

Situació: CABINES MÀQUINES ENDERROCS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 10
I0000013 Ordre i neteja 2
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000045 Formació 10 /12 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27

   
E01.E02 ENDERROC D'ESTRUCTURES AÈRIES
ENDERROC D'ESTRUCTURES PORTANTS DE FORMIGÓ EN MASA O ARMAT, METÀL.LIQUES, DE FÀBRICA AMB
REVOLTONS CERÀMICS, FORMIGÓ O FUSTA, REALITZAT SOBRE LA RASANT DEL TERRENY AMB MITJANS
MECÀNICS I/O MANUALS. ES CONSIDERA LA DEMOLICIÓ D'ELEMENTS CONSTITUITS PER AMIANT

Avaluació de riscos
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Id Risc P G A
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4
Situació: ENSORRAMENT PARETS EXCAVACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓN DE MATERIAL D'ENDERROC

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4
Situació: AL EXECUTAR DEMOLICIONS PARCIALS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
Situació: EINES MANUALS, BARRA, MAÇA, PIC

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: EN EL PROCÈS DE DEMOLICIÓ

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2
Situació: TALL OXIACETILÈNIC

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3
Situació: GASOS TALL OXIACETILÈNIC

POLS EN DEMOLICIÓ
POLS DE FIBRES DE AMIANT

20 EXPLOSIONS 1 3 3
Situació: BOMBONES OXIACETILÈ

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2
Situació: PARÀSITS, MÚRIDS

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2
Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3
Situació: MÀQUINES DE DEMOLICIÓ

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MARTELL PNEUMÀTIC

MARTELLO TRENCADOR PNEUMÀTIC
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
I0000019 Realitzar un estudi de demolició amb Pla d'Emergència 3
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000045 Formació 10 /12 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
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I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents,

etc)
20

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20
I0000096 No fumar 20
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra

radial
20

I0000100 Reconeixement prèvi de l'edifici 24
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24
I0000102 Procediment prèvi de treball 24
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27

   
E01.E03 ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS -

DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS
ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMIENTS AMB RETIRADA I DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS, REALIZATS
EN L'INTERIOR DE LA EDIFICACIÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. ES CONSIDERA LA DEMOLICIÓ
D'ELEMENTS CONSTITUITS PER AMIANT

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: ITINERARIS DEMOLICIÓ
TREBALLS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4
Situació: ELEMENTS A DEMOLIR EN ALÇADA

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ DE RUNES

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4
Situació: DESPRENIMENT D'OBJECTES

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
Situació: EINES MECÀNIQUES I MANUALS

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: PRODUCTE DEL PROCÈS DE DEMOLICIÓ

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: EN L'ÚS D'EINES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3
Situació: POLS

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3
Situació: PRODUIT PER LES MÀQUINES DE DEMOLICIÓ

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: EN L'ÚS D'EINES DE PERCUSSIÓ I TRENCADORES

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
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I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
I0000019 Realitzar un estudi de demolició amb Pla d'Emergència 3
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000045 Formació 10 /13
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000061 Rotació dels llocs de treball 26 /27
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27

   
E01.E04 ENDERROC DE COBERTES
ENDERROC DE COBERTES AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4
Situació: ENSORRAMENT DE PARETS, ENVANS I DIVISORIES

ENSORRAMENT DE PART DE LA COBERTA
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE RUNA I MATERIAL SOBRANT
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4

Situació: A L'EXECUTAR DEMOLICIONS PARCIALS D'ELEMENTS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3

Situació: ITINERARIS D'OBRA
AREA DE TREBALL
SUPERFICIES IRREGULARS
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
Situació: UTILITZACIÓ D'EINES MANUALS O MECÀNIQUES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: EN PROCESSOS DE DEMOLICIÓ

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2
Situació: TALL OXIACETILÈNIC

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3
Situació: GASOS TALL OXIACETILÈNIC

POLS DEMOLICIÓ
POLS FIBRES D'AMIANT

20 EXPLOSIONS 1 3 3
Situació: BOMBONES OXIACETILÈ
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24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2
Situació: PARÀSITS, MÚRIDS

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3
Situació: MAQUINÀRIA

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
I0000019 Realitzar un estudi de demolició amb Pla d'Emergència 3
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 /5
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /15
I0000045 Formació 10 /12 /13 /17
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /27
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents,

etc)
15 /20

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 15 /20
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 15 /20
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 15 /20
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 15 /20
I0000096 No fumar 15 /20
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra

radial
20

I0000100 Reconeixement prèvi de l'edifici 24
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24
I0000102 Procediment prèvi de treball 24
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27

   
E01.E05 ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISORIES
ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISORIES AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
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2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: ITINERARIS D'OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4
Situació: ENSORRAMENT DE PARETS

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL O MECÀNICA

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4
Situació: A L'EXECUTAR DEMOLICIONS PARCIALS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3
Situació: ITINERARIS D'OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
Situació: EINES MANUALS, BARRA, MAÇA I PICS

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: TREBALLS DE DEMOLICIÓ

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3
Situació: PROCESSOS DE TALL

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2
Situació: PARÀSITS I MÚRIDS

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3
Situació: MAQUINÀRIA

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
I0000019 Realitzar un estudi de demolició amb Pla d'Emergència 3
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000045 Formació 10 /13
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000100 Reconeixement prèvi de l'edifici 24
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24
I0000102 Procediment prèvi de treball 24
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
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E02 MOVIMENTS DE TERRES
E02.E01 REBAIX DEL TERRENY
EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY DE FINS A 3 METRES DE FONDARIA,  AMB MITJANS MECÀNICS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: ITINERARIS A OBRA
ACCÉS FONS EXCAVACIÓ
PERÍMETRE EXCAVACIÓ

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
SUPERFICIE DE PAS, IRREGULAR
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3
Situació: A L'INTERIOR D'EXCAVACIÓ

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2
Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: TERRES POLSOSSES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2

Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2

Situació: MAQUINÀRIA PER A REBAIXOS
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2

Situació: CABINES MÀQUINES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000045 Formació 10 /12 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
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I0000110 Eliminar vibracions en origen 27

   
E02.E02 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 2,5 METRES DE FONDARIA,  APLEGANT LES TERRES PROP DE LA
EXCAVACIÓ

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: ITINERARIS A OBRA
ACCÉS A RASES I POUS
TREBALLS EN VORES D'EXCAVACIÓ

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
SUPERFICIES DE PAS IRREGULARS
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4
Situació: ENSORRAMENT PARETS EXCAVACIÓ

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2
Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: TERRES POLSOSSES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2

Situació: MÀQUINES EXCAVACIÓ
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2

Situació: MARTELL PNEUMÀTIC EXCAVACIÓ
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000045 Formació 10 /12 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
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I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27

   
E02.E03 EXCAVACIÓ DE RECALÇATS
EXCAVACIÓ DE RECALÇATS DE 2,5 METRES DE PROFUNDITAT, COM A MÀXIM, AMB MITJANS MECÀNICS,
APLEGANT LES TERRES PROP DE LA EXCAVACIÓ

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: ITINERARIS A OBRA
ACCÉS FONS EXCAVACIÓ
PERÍMETRE EXCAVACIÓ

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
SUPERFICIE IRREGULAR
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3
Situació: A L'INTERIOR D'EXCAVACIÓ

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4
Situació: ESTUDI DE L'EDIFICI O TRAM A RECALÇAR

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: ITINERARIS INTERIOR OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2
Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: RECORREGUT SOBRE TERRENYS IRREGULARS

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL COMPLEMENTS MÀQUINES

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: TERRES POLSOSSES

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situació: ITINERARIS A OBRA EN TERRENYS IRREGULARS

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA REBAIX

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: CABINES MÀQUINES

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 5
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000045 Formació 10 /12 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27
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I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27

   
E02.E04 REBLERTS I TERRAPLENATS
REBLERT, TERRAPLENAT I COMPACTACIÓ DE TERRES, AMB MITJANTS MECANICS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2

Situació: ITINERARIS A OBRA
ACCÉS A FONS PER A REBLIMENTS

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
SUPERFICIE IRREGULAR
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2
Situació: A L'INTERIOR DE L'EXCAVACIÓ A REBLIR

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2
Situació: RECORREGUT SOBRE TERRENYS IRREGULARS

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL COMPLEMENTS MÀQUINES

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: TERRES POLSOSSES

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MÀQUINES D'EXCAVACIÓ

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MARTELL PNEUMÀTIC

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000009 Realitzar el reblert del trasdós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en

servei
1

I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000045 Formació 10 /12 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
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I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27

   
E02.E05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES O RUNES PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ I TRANSPORT A
ABOCADOR

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: ITINERARIS A OBRA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2

Situació: ITINERARIS A OBRA
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LA MAQUINÀRIA

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: TERRES POLSOSSES

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA DE CÀRREGA I TRANSPORT

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MARTELL PNEUMÀTIC

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
I0000045 Formació 10 /12
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
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E02.E06 SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ
SUBMINISTRAMENT DE TERRES DE L'EXTERIOR DE L'OBRA PER A REBLERTS I TERRAPLENATS, AMB MITJANS
MECANICS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1

Situació: ITINERARIS D'OBRA
ÀREA DE TREBALL
SUPERFICIES IRREGULARS
MANCA D'IL.LUMINCACIÓ

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2
Situació: ZONES D'APLECS DE TERRES

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2
Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MAQUINÀRIA (COMPLEMENTS)

MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS EN EXTERIORS
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: TERRES POLSOSSES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situació: ITINERARIS D'OBRA
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2

Situació: MAQUINÀRIA
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2

Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000013 Ordre i neteja 2
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000045 Formació 12 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27

   

E03 FONAMENTS
E03.E01 FONAMENTS SUPERFICIALS
FONAMENTS SUPERFICIALS REALIZATS AMB FORMIGÓ EN MASA O ARMAT, CONSIDERANT PER A LA SEVA
EXECUCIÓ, ENCOFRAT (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), ABOCAMENT DE FORMIGÓ DES DE CAMIÓ, AMB
CUBILOT O BOMBA, I MUNTATGE D'ARMADURES

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2
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Situació: ITINERARIS A OBRA
CAIGUDES A POUS O RASES

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREES DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2
Situació: ATRAPAMENT PER ENCOFRATS

PLAFONS DE MALLAZO
ELEMENTS FERRALLATS

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)

2 1 2

Situació: CONTACTE AMB AGLOMERANTS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2

Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
CIRCULACIÓ A LA VORA DE RASES I POUS

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
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I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25

   
E03.E02 PROFUNDES
FONAMENTS PROFUNDS REALITZATS AMB FORMIGÓ ARMAT, MITJANÇANT LES TÈCNIQUES DE PILOTATGE,
MICROPILOTS O MURS PANTALLA, CONSIDERANT PER A LA SEVA EXECUCIÓ, EL MUNTATGE I COL.LOCACIÓ
D'ARMADURES I L'ABOCAMENT DE FORMIGÓ,  AIXÍ COM ELS MITJANS AUXILIARS PROPIS D'AQUESTES
TÈCNIQUES

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: ITINERARIS A OBRA
POUS I RASES DE GRAN FONDARIA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
Situació: EINES

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4
Situació: PLAFONS, ELEMENTS FERRALLATS

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)

2 1 2

Situació: CONTACTE AMB AGLOMERANTS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2

Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2

Situació: MÀQUINES DE CLAVAMENT
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
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I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000045 Formació 18
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26

   
E03.E03 MURS DE CONTENCIÓ - RECALÇATS
MURS DE CONTENCIÓ DE TERRES REALIZATS AMB FORMIGÓ ARMAT, CONSIDERANT PER A LA SEVA
EXECUCIÓ, ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), ABOCAMENT DE FORMIGÓ DES DE CAMIÓ, AMB
CUBILOT O BOMBA, I MUNTATGE D'ARMADURES

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: ITINERARIS A OBRA
PROCÈS DE FORMIGONAMENT DE MURS
TREBALLS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4
Situació: ENCOFRATS

PANTALLAS FERRALLADAS
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: EINES

MITJANS AUXILIARS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS
PREPARACIÓ BASES MURS I RECALÇATS

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4
Situació: ITINERARIS DE MÀQUINES I TRANSPORTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)

2 1 2

Situació: CONTACTE AMB AGLOMERANTS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 1 2

Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES
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Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
I0000009 Realitzar el reblert del trasdós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en

servei
1

I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25

   
E03.E04 ESTREBADES I APUNTALAMENTS
REALITZACIÓ D'ELEMENTS PORTANTS TEMPORALS PER AL SOSTENIMENT DE TERRES O D'ELEMENTS
CONTRUCTIUS VERTICALS O HORITZONTALS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: ITINERARIS D'OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
PROCÉS DE COLOCACIÓ D'ESTREBS

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
Situació: ITINERARIS D'OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4
Situació: COL.LOCACIÓ, MANIPULACIÓ I AJUST DE PECES

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: ITINERARIS D'OBRA

ÀREA DE TREBALL
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ELEMENTS PUNXANTS
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: PROCESSOS D'AJUSTAMENT DE PECES

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4

Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'EINES I MATERIAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4

Situació: INTERFERENCIA ÀREA DE TREBALL
PROCESSOS DE MANUTENCIÓ, GUIAT DE MATERIALS

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25

   
E03.E05 CAPES DE NETEJA I NIVELLAMENT
REALITZACIÓ DE BASES DE FORMIGÓ PER A ANIVELLAMENT DEL TERRENY O COM A CAPA DE NETEJA DE
BASES PER A FONAMENTS

Avaluació de riscos
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Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2

Situació: CAIGUDES EN POUS O RASES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: ITINERARIS D'OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ DE FORMIGÓ

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: AREA DE TREBALL

MANCA D'IL.LUMINACIÓ
ITINERARIS D'OBRA

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS EN EXTERIORS

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)

2 1 2

Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2

Situació: ITINERARIS D'OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS
CIRCULACIÓ PROPERA A RASES I POUS

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000045 Formació 10 /18
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 10
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25

   

E04 ESTRUCTURES
E04.E02 MURS I PANTALLES DE FORMIGÓ
MURS I PANTALLES DE FORMIGÓ ARMAT, INCLOENT ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS),
MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ D'ARMADURA, I ABOCAMENT DE FORMIGÓ AMB CUBILOT O BOMBA

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: ITINERARIS A OBRA   
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ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3
Situació: ENSORRAMENT DE SISTEMES D'ENCOFRATS

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES, MITJANS AUXILIARS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: EINES

SERRA DE TREPAR FUSTA
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3

Situació: SERRA DE TREPAR FUSTA   
MANIPULACIÓ DE MATERIALS

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4
Situació: COL.LOCACIÓ PLAFONS ENCOFRAT

ÚS GRUES MÓBILS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O

AL·LERGÈNIQUES)
2 1 2

Situació: AGLOMERANTS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4

Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4
I0000022 Condena de la planta inferior a la que s'ha de formigonar 3
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
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I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25

   
E04.E03 ESTRUCTURES D'ACER
ESTRUCTURES D'ELEMENTS D'ACER ENSAMBLATS MITJANÇANT CARGOLS O SOLDADURA

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL AMB MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4

Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1

Situació: ITINERARIS A OBRA, ÀREA DE TREBALL   
ELEMENTS PUNZANTES
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: EINES

AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3

Situació: PICAT D'ESCÒRIA
TREBALLS AMB RADIAL
TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4
Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2
Situació: TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ

SOLDADURA ELÉCTRICA
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2

Situació: GASOS DE SOLDADURES
19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 3 2 4

Situació: SOLDADURA ELÉCTRICA
20 EXPLOSIONS 1 3 3

Situació: AMPOLLES OXIACETILÈ
MATERIAS INFLAMABLES

21 INCENDIS 1 3 3
Situació: SOLDADURES

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
Situació: ITINERARIS A OBRA EN TERRENYS IRREGULARS

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /11
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I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13 /21
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents,

etc)
20

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 19 /20
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20
I0000096 No fumar 20
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra

radial
19 /20 /21

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25

   
E04.E04 ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ "IN SITU"
ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ ARMAT, INCLOENT ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS),
COL.LOCACIÓ D'ALLEUGERIDORS DE SOSTRES, MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ D'ARMADURA, I ABOCAMENT DE
FORMIGÓ AMB CUBILOT O BOMBA

Avaluació de riscos
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Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: ITINERARIS A OBRA   

ÀREES DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3

Situació: ERRADA ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4

Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3

Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL AMB ELEMENTS PUNZANTS
FORMIGÓ FRESC
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: EINES

SERRA DE TREPAR FUSTA
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3

Situació: SERRA DE TREPAR FUSTA
TALL AMB RADIAL   
ABOCAT DE FORMIGÓ

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: PER ELEMENTS ESTRUCTURALS

MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I ENCOFRATS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O

AL·LERGÈNIQUES)
2 1 2

Situació: AGLOMERANTS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4

Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000016 Organitzar el pas sobre taulers col.locats a sobre dels armats dels sostres 2
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4
I0000022 Condena de la planta inferior a la que s'ha de formigonar 3
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13 /18
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I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25

   
E04.E05 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ AMB SOSTRES D'ELEMENTS PREFABRICATS
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT, INCLOENT ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), MANIPULACIÓ
I COL.LOCACIÓ D'ARMADURA, SOSTRES D'ELEMENTS PREFABRICATS I ABOCAMENT DE FORMIGÓ AMB
CUBILOT O BOMBA

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: ITINERARIS A OBRA   

ÀREES DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3
Situació: ERRADES D'ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREES DE TREBALL   

OBJETOS PUNZANTES
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: EINES

SERRA DE TREPAR FUSTA
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3

Situació: SERRA DE TREPAR FUSTA
MANIPULACIÓ MATERIALS
ÚS DE RADIAL

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: FORMIGONERA

ELEMENTS INDUSTRIALITZATS RESISTENTS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O

AL·LERGÈNIQUES)
2 1 2

Situació: AGLOMERANTS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

PROJECTE EXECUTIU DE CONSTRUCIÓ DE 50 HABITATGES
A SANTA COLOMA DE GRAMANET
BARCELONA

 Pàgina:    64



Codi Descripció Riscos
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000016 Organitzar el pas sobre taulers col.locats a sobre dels armats dels sostres 2
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4
I0000022 Condena de la planta inferior a la que s'ha de formigonar 3
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18

   
E04.E06 ESTRUCTURES PREFABRICADES DE FORMIGÓ
MUNTATGE D'ELEMENTS ESTRUCTURALS DE FORMIGÓ PREFABRICAT

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: ITINERARIS A OBRA   
TREBALLS EN ALÇADA
D'ELEMENTS EN MUNTATGE

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREES DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4
Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS PESANTS

MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
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Situació: ITINERARIS A OBRA
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2
Situació: EN ADAPTACIÓ I ENCAIXOS DE PREFABRICATS

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: EN OPERACIONS DE MUNTATGE

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4
Situació: EN OPERACIONS DE MUNTATGE

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la

instal.lació
1

I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 /11
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 /11
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4 /11

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /12 /13
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
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E06 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
E06.E01 TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA )
PARET EN TANCAMENT EXTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20
CM COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: ITINERARIS A OBRA
CERRAMIENTOS EN PERÍMETROS I  BORDES DE HUECOS
CERRAMIENTOS EN  ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ÀREA DE TREBALL

CERRAMIENTO A > 1,20M
ITINERARIS A OBRA
MANCA D'IL·LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3

Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2

Situació: TALLS EN SEC
MANIPULACIÓ MATERIALS
RETIRADA DE RUNA

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3
Situació: PER MATERIALS

PER FORMIGONERA
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: TALLS DE MATERIALS EN SEC
RETIRADA DE RUNA

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)

1 2 2

Situació: AGLOMERANTS I ADDITIUS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
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I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18

   
E06.E02 TANCAMENTS EXTERIORS ( PREFABRICATS, METAL.LICS, FORMIGO, SANDWICH )
TANCAMENTS EXTERIORS AMB PLAFONS PREFABRICATS ANCORATS A ELEMENTS FIXOS I ESTRUCTURALS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: TALLS I ESPECEJAMENT EN SEC

RETIRADA DE RUNA
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2

Situació: APLEC A L'ÀREA DE TREBALL
MANIPULACIÓ PLAFONS

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2
Situació: SOLDADURA METALLS

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: GASOS SOLDADURA ELÉCTRICA

POLS DE TALL DE MATERIALS
RETIRADA DE RUNA

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)

1 2 2

Situació: AGLOMERANTS, ADHESIUS
PIGMENTOS, MÀSTICS

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
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I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18

   
E06.E03 TANCAMENTS CORTINA
TANCAMENTS EXTERIORS AMB PLAFONS PREFABRICATS ENVIDRATS AMB SUPORTS ANCORATS A ELEMENTS
FIXOS I ESTRUCTURALS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
Situació: ITINERARIS A OBRA   

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: ITINERARIS A OBRA   

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2
Situació: EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1
Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS

RETIRADA DE RUNA
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2

Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2

Situació: SOLDADURES ELÈCTRIQUES
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
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Situació: GASOS SOLDADURA ELÉCTRICA
RETIRADA DE RUNA

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)

1 2 2

Situació: COLES, AGLOMERANTS
PIGMENTOS, MÀSTICS

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18

   
E06.E04 DIVISORIES ( OBRA )
PARET DIVISÒRIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 CM
COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3
Situació: ITINERARIS A OBRA

EREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
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9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: MANIPULACIÓ I AJUST DE MATERIALS

RETIRADA DE RUNA
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3

Situació: PELS MATERIALS
PER LA FORMIGONERA

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: TALL I AJUSTS EN SEC

RETIRADA DE RUNA
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O

AL·LERGÈNIQUES)
1 2 2

Situació: CONTACTES AMB AGLOMERANTS I ADHESIUS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18

   
E06.E05 DIVISORIES ( PREFABRICATS, PLADUR, ALUMINI, FUSTA, ETC )
PARET DIVISÒRIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX A BASE DE PLAFONS PREFABRICATS ANCORATS ENTRE SI
O A ELEMENTS FIXOS I ESTRUCTURALS
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Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
 MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4
Situació: EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: TALL, MANIPULACIÓ MATERIALS

RETIRADA DE RUNA
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2

Situació: EN MANS I PEUS AL MANIPULAR MATERIALS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: POLS DE TALL DE MATERIALS
RETIRADA DE RUNA

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)

1 2 2

Situació: AGLOMERANTS I COLES
PIGMENTOS I MÀSTICS

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
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I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18

   

E07 IMPERMEABILITZACIONS - AILLAMENTS I JUNTS
E07.E01 COBERTES PLANES
FORMACIÓ DE COBERTA PLANA SOBRE FORJAT O PARAMENT HORITZONTAL INCLOENT FORMACIÓ DE
PENDENTS DE DESGUÀS, COL.LOCACIÓ I PROTECCIÓ DE MEMBRANA IMPERMEABILITZANT

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA   

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL·LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: EINES

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2
Situació: SOLDADURA DE MEMBRANA PER FUSIÓ

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situació: DISSOLVENTS I COLES

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)

1 2 2

Situació: DISSOLVENTS I COLES
21 INCENDIS 1 2 2

Situació: DISSOLVENTS I COLES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000045 Formació 13 /21
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
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I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21

   
E07.E02 IMPERMEABILITZACIO DE MURS DE CONTENCIO I ELEMENTS SOTERRATS
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS DE FORMIGÓ ARMAT MITJANÇANT
L'APLICACIÓ D'EMULSIONS, PINTURES I MEMBRANES

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: NETEJA DEL SUPORT

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)

1 2 2

Situació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS
21 INCENDIS 1 2 2

Situació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS, INFLAMABLES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
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I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000045 Formació 10 /13 /21
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21

   
E07.E03 AILLAMENTS AMORFS ( ELABORATS IN-SITU )
AÏLLAMENT DE SOLERES I PARAMENTS MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE MATERIALS ELABORATS EN OBRA A
BASE DE MORTERS, ESPUMES I GRANULATS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3

Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3

Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
 MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: AL MANIPULAR MATERIALS

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3
Situació: PASTES, ESCUMES, MORTERS

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)

2 2 3

Situació: PASTES, ESCUMES, MORTERS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
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I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000045 Formació 10 /13 /18
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18

   
E07.E04 AILLAMENTS AMB PLAQUES
AÏLLAMENT DE SOLERES I PARAMENTS MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE PLAQUES

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: ITINERARIS A OBRA   
TREBALLS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA   

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3
Situació: ITINERARIS A OBRA

 ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS

RETIRADA DE RUNA
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: EINES
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3

Situació: POLS DE FIBRES
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P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000045 Formació 10 /13
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17
I0000082 Aïllament del procés 17

   
E07.E05 JUNTS ( FORMACIO - REBLERTS - SEGELLATS )
FORMACIÓ, REBLERT I SEGELLAT DE JUNTS DE DILATACIÓ I ENTRE MATERIALS D'OBRA AMB PERFILS,
CORDONS I MÀSTICS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA   

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1
Situació: EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1
Situació: AL NETEJAR EL SUPORT O JUNT

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
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Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2

Situació: DISSOLVENTS, COLES
POLS NETEJA DEL SUPORT O JUNT

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)

1 2 2

Situació: DISSOLVENTS, COLES I MÀSTICS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000045 Formació 10 /13 /18
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18

   

E08 REVESTIMENTS
E08.E01 AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS )
REVESTIMENTS AMORFS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS  CONSTITUITS PER A ARREBOSSATS,
ENGUIXATS I ESTUCATS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: ITINERARIS A OBRA
EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS
ANDAMIOS

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
Situació: ITINERARIS A OBRA

SUPERFICIES IRREGULARS
MATERIALS MAL APLEGATS
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: ITINERARIS A OBRA

 ÀREES DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: CONFECCIÓ, MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: AMB FORMIGONERES

MANTENIMENT DE MATERIALS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
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Situació: TREBALLS EXTERIORS
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: AMBIENTS POLSOSSOS
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O

AL·LERGÈNIQUES)
2 1 2

Situació: AGLOMERANTS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000045 Formació 10 /13 /18
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18

   
E08.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT,

ESCOPIDORS, ETC. )
REVESTIMENTS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS  CONSTITUITS PER ENRAJOLATS I APLACATS
DE PEÇES (PEDRES, CERÀMIQUES, MORTERS, ETC.)

Avaluació de riscos
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Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
Situació: ITINERARIS A OBRA   

ÀREES DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ   
SUPERFICIES IRREGULARS

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREES DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: SERRA DE TREPAR D'AIGUA

EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3

Situació: RADIAL
SERRA DE TREPAR D'AIGUA
MANIPULACIÓ DE MATERIALS

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: FORMIGONERA

AMB ELEMENTS PESATS D'APLACAT
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: AMBIENTS POLSOSSOS
TALLS EN SEC

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)

2 1 2

Situació: AGLOMERANTS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 /16
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
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I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18

   
E08.E03 CEL RASOS
REVESTIMENT D'ELEMENTS HORITZONTALS CONSTITUITS PER PLAQUES, LAMES, CONFIGURANT CEL RASOS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
Situació: ITINERARIS A OBRA

MANCA D'IL.LUMINACIÓ
ÀREES DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: MANIPULACIÓ EINES I MATERIALS

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS

FIXACIÓ D'ELEMENTS PENJATS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
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I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16

   
E08.E04 PINTATS I ENVERNISATS
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS, ELEMENTS DE TANCAMENT, PROTECCIÓ, CALEFACCIÓ, TUBS I
ENVERNISSATS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
Situació: ITINERARIS A OBRA

MANCA ILUMINACION
ÀREA DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3
Situació: MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4
Situació: PREPARACIÓ SUPORT EN AMBIENT POLSÓS

DISSOLVENTS
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O

AL·LERGÈNIQUES)
2 2 3

Situació: DISSOLVENTS
COMPONENTES QUIMICS DELS MATERIALS

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
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I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000045 Formació 10 /13 /18
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18

   
E08.E05 REVESTIMENTS DECORATIUS
REVESTIMENT D'ELEMENTS HORITZONTALS I VERTICALS, DE DIFERENTS MATERIALS I APLICACIONS, AMB UN
ACABAT INDIVIDUALITZAT

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: ITINERARIS D'OBRA
TREBALLS EN ALÇADA, PERIMETRE DE SOSTRES I VORES DE FORATS
D'ESCALA
BASTIDES

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
Situació: ITINERARIS D'OBRA

EXECUCIÓ D'ESCALES
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
SUPERFICIES IRREGULARS

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situació: ITINERARIS D'OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: ÚS D'EINES DE TALL

MANIPULACIÓ DE MATERIALS
PROCESSOS D'AJUST I COL.LOCACIÓ

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: MAQUINÀRIA OBRA

MATERIALS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'EINES I/O MATERIALS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: COLES, MÀSTICS
AMBIENTS POLSSOSOS
TALLS D'ELEMENTS EN SEC

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)

2 1 2

Situació: CONTACTE AMB AGLOMERATS, COLES, DISSOLVENTS
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21 INCENDIS 1 2 2
Situació: TREBALLS AMB MATERIALS COMBUSTIBLES

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situació: VEHICLES DE MANUTENCIÓ, COL.LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA I ALÇADA

MANCA D'IL.LUMINACIÓ
ITINERARIS D'OBRA

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2
Situació: MAQUINÀRIA

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2
Situació: MAQUINÀRIA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13 /18 /21
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
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I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27

   

E09 PAVIMENTS
E09.E01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO )
PAVIMENTS AMORFS A BASE DE TERRES, SORRES, SUBBASE GRANULAR I DE FORMIGÓ, SUBMINISTRATS,
EXTESSOS I COMPACTATS MECÁNICAMENT

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: ITINERARIS A OBRA
PERÍMETRE I VORES DE FORATS

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2

Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2

Situació: DESCÀRREGA, EXTESA DE MATERIALS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2

Situació: COMPORTES DE CAMIONS DE SUBMINISTRAMENT
CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: DESNIVELLS ALS ITINERARIS D'OBRA

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS POLSOSSOS

ADITIVOS PER A FORMIGONS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situació: ITINERARIS A OBRA PER SUPERFICIES IRREGULARS
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2

Situació: CABINES MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000045 Formació 10 /12 /13
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
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I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27

   
E09.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT,

ESCOPIDORS, ETC.)
PAVIMENTS DE RAJOLES CERÀMIQUES, DE PEDRA NATURAL I DE TERRATZO, POLITS I ABRILLANTATS EN OBRA

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: ITINERARIS A OBRA
PERÍMETRE I VORES DE FORATS

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2

Situació: EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2

Situació: TALLS EN SEC
MANIPULACIÓ MATERIALS
RETIRADA RUNES

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3
Situació: PELS MATERIALS

PER LA FORMIGONERA DE MORTER
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: TALL EN SEC - POLS
RETIRADA DE RUNA

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)

1 2 2

Situació: AGLOMERANTS, SEGELLANTS
ABRILLANTADORS, NETEJA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
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I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18

   
E09.E03 PAVIMENTS SINTETICS ( PVC, GOMA, MOQUETES, ETC. )
PAVIMENTS SINTÈTICS EN ROTLLES O LLOSETES DE PVC, DE GOMA I DE SURO, ADHERITS I DE MOQUETES
ADHERIDES I TENSADES

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situació: ITINERARIS A OBRA

EJECUCIÓN ESCALERAS
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2

Situació: EINES
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3

Situació: COLES, MASTICS
PULIT EN SEC - POLS

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)

2 2 3

Situació: COLES, MASTICS
21 INCENDIS 1 2 2

Situació: MATERIALS COMBUSTIBLES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
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I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000045 Formació 13 /18 /21
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21

   
E09.E04 PAVIMENTS DE FUSTA
COL.LOCACIÓ DE PAVIMENTS DE FUSTA O PARQUET FORMAT PER LLISTONS CLAVATS SOBRE LLATA
D'EMPOSTISSAR, TIRES FLOTANTS O LLOSETES ADHERIDES

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN PERIMETRO O BORDES DE HUECOS

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situació: ITINERARIS A OBRA

MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3

Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2

Situació: ITINERARIS A OBRA   
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2
Situació: EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: AL TALLAR, MANIPULAR MATERIALS

RETIRADA DE RUNA
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3

Situació: TALL PLANEJAT   
RETIRAR RUNES

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)

2 2 3

Situació:
21 INCENDIS 1 2 2

Situació: MATERIALS COMBUSTIBLES I INFLAMABLES
COLES, DISSOLVENTS

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
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I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13 /18 /21
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21

   
E09.E05 PINTATS I ENVERNISATS
PLANEJAT, FREGAT, PREPARACIÓ DEL SUPORT, NETEJA I ENVERNISSAT I/O PINTAT DE PAVIMENTS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: ITINERARIS A OBRA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2

Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL JUNTO ESCALERAS
EJECUCIÓN DE ESCALERAS

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3
Situació: POLS, PINTURES, ENVERNISSATS, DISSOLVENTS

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)

2 2 3

Situació: PINTURES, ENVERNISSATS, DISSOLVENTS
21 INCENDIS 1 2 2

Situació: MATERIALS COMBUSTIBLES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2
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I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
I0000045 Formació 13 /18 /21
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21

   
E09.E06 PAVIMENTS TÈXTILS
COL.LOCACIÓ DE PAVIMENTS DE MATERIAL TÈXTIL (MOQUETES) AMB FIXACIÓ O SENSE

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: TREBALLS EN PERIMETRE I VORES DE FORATS
ITINERARIS D'OBRA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situació: ITINERARIS D'OBRA

EXECUCIÓ D'ESCALES
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: ITINERARIS D'OBRA

AREES DE TREBALL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2

Situació: US D'EINES MANUALS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIO MANUAL DE MATERIALS
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2

Situació: CONTACTES DIRECTES E INDIRECTES
CONTACTES AMB INSTALACIONS EXISTENTS

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3
Situació: COLES, MÀSTICS

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)

2 2 3

Situació: COLES, MÀSTICS
21 INCENDIS 1 2 2

Situació: MATERIALS COMBUSTIBLES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000045 Formació 9 /13 /18 /21
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
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I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21

   
E09.E07 PAVIMENTS METÀL·LICS
COL.LOCACIÓ DE PAVIMENT METÀL.LIC, AMB O SENSE ENTARIMAT

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: PERIMETRE I VORES DE FORATS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2

Situació: ITINERARIS D'OBRA
ÀREA DE TREBALL
PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: ITINERARIS D'OBRA

ÀREES DE TREBALL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2

Situació: ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1

Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS
PROCESOS D'AJUST DE MATERIALS

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE MATERIALS

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES E INDIRECTES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 1 1
Situació: POLS RUNES

PROCESSOS DE TALL
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
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I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17

   
E09.E08 PAVIMENT DE COCO
COL.LOCACIÓ DE PAVIMENTS DE COCO AMB FIXACIÓ O SENSE

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: TREBALLS EN PERIMETRE I VORES DE FORATS
ITINERARIS D'OBRA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situació: ITINERARIS D'OBRA

EXECUCIÓ D'ESCALES
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: ITINERARIS D'OBRA

ÀREES DE TREBALL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2

Situació: ÚS D'EINES MANUALS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE MATERIALS
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2

Situació: CONTACTES DIRECTES E INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3

Situació: COLES, MÀSTICS
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O

AL·LERGÈNIQUES)
2 2 3

Situació: COLES, MÀSTICS
21 INCENDIS 1 2 2

Situació: MATERIALS COMBUSTIBLES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000045 Formació 9 /13 /18 /21
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21

   

E10 TANCAMENTS I DIVISSORIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES
E10.E01 TANCAMENTS PRACTICABLES EXTERIORS I BARANES DE FUSTA
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COL.LOCACIÓ DE FINESTRES I BALCONERES DE FUSTA A L'EXTERIOR, O COL.LOCACIÓ DE BARANES DE FUSTA
EXTERIORS O INTERIORS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS APROP VORES DE FORATS

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA   

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: AL MANIPULAR I AJUSTAR ELS MATERIALS

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS, RUNES

DISSOLVENTS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17

   
E10.E02 TANCAMENTS PRACTICABLES INTERIORS DE FUSTA
COL.LOCACIÓ DE FINESTRES I BALCONERES DE FUSTA A L'INTERIOR
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Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREES DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3

Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1

Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: MANIPULACIÓ I TALL DE MATERIALS

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: TALL, POLS

RETIRADA DE RUNA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17

   
E10.E03 TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER
COL.LOCACIÓ DE FINESTRES, BALCONERES, PORTES I BARANES DE PVC, ALUMINI I ACER

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: ITINERARIS A OBRA
PERIMETRO I BORDES HUECOS
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2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIAL

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREES DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2
Situació: EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1
Situació: MANIPULAR MATERIALS

AJUSTS
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 1 1

Situació: POLS, COLES, DISSOLVENTS
RETIRAR RUNES

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17

   
E10.E04 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIALS
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ  AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE
CIRCULACIÓ RODADA O PEATONAL

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
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4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situació: SUPERFICIE DE TREBALL

APLECS DE MATERIAL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3

Situació: US D'EINES MANUALS
COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2
Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES

CONTACTES EN SOLDADURA ELECTRICA
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2

Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25

   

E11 ENVIDRAMENTS
E11.E01 COL·LOCACIÓ DE VIDRES
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COL.LOCACIÓ DE VIDRES EN OBERTURES D'INTERIORS, EXTERIORS, MIRALLS I PULIT DE CANTELLS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: EN INSTAL.LACIONS A L'EXTERIOR
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1

Situació: ITINERARIS A OBRA
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 3 2 4

Situació: A LA MANIPULACIÓ
AL MANTENIMENT

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: ITINERARIS A OBRA

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4
Situació: A LA MANIPULACIÓ

A L'EXTRACCIÓ DE MATERIAL TRENCAT
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3

Situació: PER PULIT DE CANTELLS
PER TRENCAMENT DEL MATERIAL

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: CARRETEIG I MUNTATGE MANUAL

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situació: A L'OPERACIÓ DE PULIT A L'OBRA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la

instal.lació
1

I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000045 Formació 10 /13
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
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E12 INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ
E12.E01 ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES, DESGUASSOS

BUNERES, ETC.. )
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA SUPERFICIALMENT, COMPOSADA D'ARQUETES, ARQUETES
SIFÒNIQUES I DESGUÀS, EN MATERIAL PREFABRICAT

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2

Situació: CAIGUDES EN RASES OBERTES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: TERRENY IRREGULAR
MATERIAL MAL APLEGAT

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3
Situació: ENSORRAMENT DE TERRES

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: SOBRE MATERIAL

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: COPS AMB MATERIALS

TALLS EN LA MANIPULACIÓ
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2

Situació: A LA MANIPULACIÓ DELS MATERIALS
AL  REJUNTAR  I REBLIR DE MATERIAL

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: PER MATERIALS PESATS COM PERICONS

MANIPULACIÓ FORMIGONERA
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3

Situació: TREBALL A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2

Situació: MANIPULACIÓ DE BUFADOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2

Situació: POLS D'EXCAVACIÓ
DISSOLVENTS DE COLES
GASSOS I SUBSTANCIES TOXIQUES EN CLAVEGUERONS EXITENTS

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)

1 2 2

Situació: COLES I RESINES
CIMENT

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2
Situació: EN CONNEXIONS AMB CLAVEGUERONS EXISTENTS

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
Situació:

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la

instal.lació
1

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
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I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24
I0000102 Procediment prèvi de treball 24
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25

   
E12.E02 CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS SUSPESOS, FUMS )
XARXA DE DESGUÀS VERTICAL I PENJADA, I EVACUACIÓ DE FUMS EN MATERIAL PREFABRICAT

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: TREBALLS EN ALÇADA
DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: EN ITINERARIS A OBRA

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE EINES

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS

PROCÈS DE ANCORATGES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2

Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS
PROCÈS DE ANCORATGES
TALL MATERIAL CERAMICO

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2
Situació: BUFADOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situació: POLS

COLES
TALL DE MATERIAL

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)

1 2 2

Situació: COLES
CIMENTS

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2
Situació: CONNEXIONS A CLAVEGUERONS EXISTENTS

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la

instal.lació
1

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
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I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24
I0000102 Procediment prèvi de treball 24

   
E12.E03 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA, COMPOSADA DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I
DESGUÀS, EN MATERIAL PREFABRICAT

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: CAIGUDES DINS RASES OBERTES I POUS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: TERRENY IRREGULAR
MATERIALS MAL APLEGATS

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4
Situació: CAIGUDES DE TERRES EN POUS I RASES

ENFONSAMENT DE TALUSSOS.
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1

Situació: ITINERARIS A OBRA
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS I EINES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2

Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS
REJUNTATS I FARCITS DE MATERIAL

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESANTS

MANTENIMENT DE MATERIALS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2

Situació: BUFADOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2

Situació: COLES
POLS
GASSOS
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18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)

1 2 2

Situació: COLA
CIMENT

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2
Situació: EN CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
Situació:

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 3
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24
I0000102 Procediment prèvi de treball 24

   

E13 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
E13.E01 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, CONNEXIÓ ELÈCTRICA,
PROVES DE PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I
VENTILACIÓ MECÀNICA

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: EN MUNTATGE D'EQUIPS EN ALÇADA
DES D'ESCALES MANUALS
DESDE BASTIDES DE BORRIQUETAS O PLATAFORMES

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANTENIMENT I MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS

EINES
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: ITINERARIS A OBRA
MATERIALS I EINES ACOPIATS

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
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Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS
MANIPULACIÓ D'EINES
DESEMBALATGE D'EQUIPS

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4
Situació: ÚS DE RADIAL

EXPLOSIÓ EN PROBES DE PRESSIÓ
SOLDADURA ELÈCTRICA
TALL OXIACETILÈ
TALADRES EN PARETS

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS AMB ELEMENTS ROTATIUS DE L'EQUIP EN

LA SEVA POSTA EN FUNCIONAMENT
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
TREBALLS EN LLOCS TANCATS

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3
Situació: PROJECCIÓ DE FLUÏDS

SUPERFÍCIES CALENTES DELS PROCESSOS CALENTS I DE SOLDADURA
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 3 3

Situació: GASOS SOLDADURA
REFRIGERANTS (SEGONS I TERCERS)
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS

20 EXPLOSIONS 1 3 3
Situació: FUGUES DE GAS

BOMBONES DE OXIACETILÈ
PROBES DE CÀRREGA

21 INCENDIS 1 2 2
Situació: PER REFRIGERANTS (TERCERS)

PER ÚS DE RADIAL O
PER OXIACETILÈ

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la

instal.lació
1

I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13 /21
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
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I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents,

etc)
20

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20
I0000096 No fumar 20
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra

radial
20 /21

   

E14 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS
E14.E01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS,
VÀLVULES,ETC..)

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS

EN MANTENIMENT DE MATERIAL
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: EN ITINERARIS A OBRA
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3

Situació: AMB EQUIPS, EINES
EN PROCÈS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4
Situació: PER ÚS DE RADIAL

EN PROBES DE CÀRREGA
FIXACIÓ DE SUPORTS
SOLDADURA ELÈCTRICA

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3
Situació: SOLDADURES

PER FLUÏDS CALENTS
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4

Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA
FUGUES DE GAS
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS
ÚS DE RADIAL

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)

1 2 2
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Situació: COLES
LIQUATS DEL PETROLI

20 EXPLOSIONS 1 3 3
Situació: OXIACETILÈ

PROBES DE CÀRREGA
RECIPIENTS A PRESSIÓ

21 INCENDIS 1 3 3
Situació: PER ESPURNES EN PROCÈS DE PURGATGE

PER FUGUES DE COMBUSTIBLE
PER TREBALLS DE SOLDADURA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18

/21
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000083 Dispositius d'alarma 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents,

etc)
20

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20
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I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20
I0000096 No fumar 20
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra

radial
20 /21

   
E14.E02 TUBS MUNTATS SOTERRATS
TUBS MUNTATS SOTERRATS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS,
VÀLVULES,ETC..)

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS

EN MANTENIMENT DE MATERIAL
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: EN ITINERARIS A OBRA
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3

Situació: AMB EQUIPS, EINES
EN PROCÈS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4
Situació: PER ÚS DE RADIAL

EN PROBES DE CÀRREGA
FIXACIÓ DE SUPORTS
SOLDADURA ELÈCTRICA

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3
Situació: SOLDADURES

PER FLUÏDS CALENTS
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4

Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA
FUGUES DE GAS
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS
ÚS DE RADIAL

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)

1 2 2

Situació: COLES
LIQUATS DEL PETROLI

20 EXPLOSIONS 1 3 3
Situació: OXIACETILÈ

PROBES DE CÀRREGA
RECIPIENTS A PRESSIÓ

21 INCENDIS 1 3 3
Situació: PER ESPURNES EN PROCÈS DE PURGATGE

PER FUGUES DE COMBUSTIBLE
PER TREBALLS DE SOLDADURA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
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I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18

/21
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000083 Dispositius d'alarma 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents,

etc)
20

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20
I0000096 No fumar 20
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra

radial
20 /21

   

E15 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
E15.E01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICACIÓ

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: ITINERARIS A OBRA
MUNTATGE DE SAFATES
TREBALLS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
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MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3

Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: EINES

PELAT DE CABLES
COPS AMB EQUIPS

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3
Situació: INSTAL.LACIÓ MÒDULS CONTADORS

INSTAL.LACIÓ ARMARIS CONNEXIONS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la

instal.lació
1

I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000045 Formació 10 /13
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
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E16 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
E16.E01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR I INTERIOR EN EDIFICACIÓ

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2

Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
 MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la

instal.lació
1

I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000045 Formació 10 /13
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
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I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16

   

E17 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
E17.E01 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, PROVES DE PRESSIÓ I
POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: ITINERARIS A OBRA   
TREBALLS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2
Situació: EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: AJUST DE MATERIALS AMB RADIAL

FIXACIÓ AMB TALADRES
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3

Situació: MATERIALS PESANTS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
15 CONTACTES TÈRMICS 2 1 2

Situació: PER SOLDADURES
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000009 Realitzar el reblert del trasdós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en

servei
1

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la
instal.lació

1

I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
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I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000045 Formació 10 /13
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16

   

E18 INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS
E18.E01 INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, CONNEXIÓ ELÈCTRICA,
PROVES DE PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I
FLUÏDS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS,
VÀLVULES,ETC..)

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS

EN MANTENIMENT DE MATERIAL
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: EN ITINERARIS A OBRA
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3

Situació: AMB EQUIPS, EINES
EN PROCÈS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4
Situació: PER ÚS DE RADIAL

EN PROBES DE CÀRREGA
FIXACIÓ DE SUPORTS
SOLDADURA ELÈCTRICA

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3
Situació: SOLDADURES

PER FLUÏDS CALENTS
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4

Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA
FUGUES DE GAS
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS
ÚS DE RADIAL

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)

1 2 2

Situació: COLES
LIQUATS DEL PETROLI

20 EXPLOSIONS 1 3 3
Situació: OXIACETILÈ

PROBES DE CÀRREGA
RECIPIENTS A PRESSIÓ

21 INCENDIS 1 3 3
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Situació: PER ESPURNES EN PROCÈS DE PURGATGE
PER FUGUES DE COMBUSTIBLE
PER TREBALLS DE SOLDADURA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18

/21
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000083 Dispositius d'alarma 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents,

etc)
20

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20
I0000096 No fumar 20
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra

radial
20 /21
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E19 INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT
E19.E01 ASCENSORS
INSTAL.LACIÓ D'ASCENSORS ELÉCTRICS D'ADHERÈNCIA I OLEODINÀMICS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA EN RECINTE ASCENSOR

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3

Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
CAIGUDA D'EINES I MATERIALS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

 ÀREES DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: EINES, GUIES, CONTRAPÉS, CABINA, CABLES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: ÚS DE TALADRADORES I RADIAL

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4
Situació: ENTRE CONTRAPÉS, CABLES, CABINA I PARET

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3
Situació: SOLDADURA

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES PER SOLDADURES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4
Situació: GASOS SOLDADURES

DISSOLVENTS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000045 Formació 10 /13
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
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I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17

   

E20 INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
E20.E01 APARELLS
INSTAL.LACIÓ D'APARELLS I SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT PATRIMONIAL

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3

Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1

Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1
Situació: EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1
Situació: AL PERFORAR, TALADRAR, FIXAR, BASES I APARELLS

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 4
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 4
I0000022 Condena de la planta inferior a la que s'ha de formigonar 4
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
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I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16

   
E20.E02 PARALLAMPS
INSTAL.LACIÓ DE PARALLAMPS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

PLATAFORMA DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3

Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1

Situació: ITINERARIS A OBRA
PLATAFORMA DE TREBALL

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1
Situació: PERFORACIONS, PASSAMURS I FIXACIONS

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
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I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16

   
E20.E03 CONDUCTORS
INSTAL.LACIÓ DE CONDUCTORS PER A SISTEMES I APARELLS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS, SEGURETAT
PATRIMONIAL I PARALLAMPS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: ITINERARIS A OBRA

PLATAFORMA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1
Situació: EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1
Situació: PERFORACIONS, TALADRES

 ANCORATGES
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
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I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16

   

E21 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
E21.E01 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL

MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3

Situació: MANIPULACIÓ I APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2
Situació: AL AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

TREBALLS EN LOCALS TANCATS
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13

PROJECTE EXECUTIU DE CONSTRUCIÓ DE 50 HABITATGES
A SANTA COLOMA DE GRAMANET
BARCELONA

 Pàgina:    116



I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16

   

E22 INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS
E22.E01 APARELLS
INSTAL.LACIÓ D'APARELLS D'AUDIO, VIDEO, TELEFONIA, CENTRALETES DE DISTRIBUCIÓ, CONTROL I
TELECOMANDAMENTS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

EN ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ

MANTENIMENT
APLECS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: ITINERARIS A OBRA

EN ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: AMB EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1
Situació: AJUST I FIXACIÓ D'ELEMENTS

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
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treball específic
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16

   
E22.E02 APARELLS EN COBERTA ( ANTENES.. )
INSTAL.LACIÓ D'ANTENES CAPTADORES DE RADIO, TELEVISIÓ I TELEFONIA

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: ITINERARIS EN L'OBRA
VORES I BUITS EN COBERTA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situació: ITINERARIS EN COBERTA

MANCA IL.LUMINACIÓ
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2

Situació: APLEC I SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2
Situació: AMB EINES

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
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treball específic
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000045 Formació 13
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16

   
E22.E03 MUNTATS SUPERFICIALMENT
INSTAL.LACIÓ DE SISTEMES, EQUIPS I CABLEJATS MUNTATS SUPERFICIALMENT

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ

MANTENIMENT
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: AMB EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1
Situació: AL AJUSTAR, COL.LOCAR I FIXAR ELS MATERIALS

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
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I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16

   
E22.E04 MUNTAT SOTERRAT
INSTAL.LACIÓ DE SISTEMES, EQUIPS I CABLEJATS MUNTATS ENTERRATS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: VORES DE RASES I EXCAVACIÓ
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2

Situació: ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situació: ITINERARIS A OBRA

ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1
Situació: AJUSTAR, COL.LOCAR I FIXAR MATERIALS

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4
Situació: ENSORRAMENT PARETS EXCAVACIÓ

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
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I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 11
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 11
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16

   

E23 EQUIPAMENTS
E23.E01 MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS
COL.LOCACIÓ DE TAULELLS DE CUINA, ELECTRODOMÈSTICS, MOBLES I ACCESSORIS DE BANYS I CUINES

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2

Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1

Situació: EN ÀREA DE TREBALL
PER MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ

MANTENIMENT
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1

Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL
MANCA IL.LUMINACIÓ

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: AMB EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1
Situació: AL AJUSTAR ELS ELEMENTS

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2
Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
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I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16

   

E24 JARDINERIA
E24.E01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ
ANIVELLAMENT DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSSELLS, RASES I
PLANTACIÓ D'ARBRES I ARBUSTS I SEMBRA

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2

Situació: CAIGUDES EN ESCOSELLS I RASES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1

Situació: TERRENYS HETEROGENIS
MANCA IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANIPULACIÓ D'ARBRES I BARDES

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: TERRENYS HETEROGENIS

MANCA IL.LUMINACIÓ
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2

Situació: AMB EINES
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3

Situació: TERRENYS HETEROGENIS
A VORA D'ESCOSSELLS I RASES

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situació: TERRES POLSOSSES

ADOBS
PRODUCTES FITOSANITARIS

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)

1 2 2

Situació: ADOBS
PRODUCTES FITOSANITARIS
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25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situació: MÀQUINES DE MOVIMENT DE TERRES

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000045 Formació 12 /13 /18
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25

   
E24.E02 ROCALLES
COL.LOCACIÓ DE ROCALLA, ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS AMB ROCALLES I FORMACIÓ D'ESCALES DE JARDÍ

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2

Situació: EN COL.LOCACIÓ DE ROCALLA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3

Situació: TERRENY HETEROGENI ESCOLLERA
MANCA IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: CAIGUDA DE ROCALLA

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: TERRENY HETEROGENI

MANCA IL.LUMINACIÓ
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3

Situació: COPS AMB BARRES, CADENES, ETC
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3

Situació: ENTRE PECES DE ROCALLA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3

Situació: DESPLAÇAMENTS PER TERRENYS IRREGULARS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL, AJUST DE ROCALLA
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1

PROJECTE EXECUTIU DE CONSTRUCIÓ DE 50 HABITATGES
A SANTA COLOMA DE GRAMANET
BARCELONA

 Pàgina:    123



Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situació: VEHICLES D'APORTACIÓ I COL.LOCACIÓ DE ROCALLA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de

treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000045 Formació 12 /13
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25

   
E24.E03 PODA
PODA D'ARBRES I ARBUSTS AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: PODA SOBRE ARBRES, DE ZONES ALTES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3

Situació: TERRENYS HETEROGENIS
MANCA D'IL.LUMINACIÓ

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4
Situació: ELEMENTS PODATS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: TERRENYS HETEROGENIS

MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3

Situació: EINES DE PODA
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3

Situació: SUBPRODUCTES DE LA PODA
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
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P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16

   
E24.E04 TRACTAMENT FITOSANITARI
TRACTAMENT FITOSANITARI D'ARBRES I ARBUSTS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: TRACTAMENT EN COPA D'ARBRES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2

Situació: TERRENYS HETEROGENIS
MANCA IL.LUMINACIÓ

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: TERRENYS HETEROGENIS

MANCA IL.LUMINACIÓ
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2

Situació: FUMIGADORES MANUALS
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3

Situació: TERRENYS EN PENDENT
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4

Situació: SUBSTANCIES QUÍMIQUES
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O

AL·LERGÈNIQUES)
2 3 4

Situació: SUBSTANCIES QUÍMIQUES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
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I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000045 Formació 12 /13 /18
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18
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PLEC

   
   

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC

   

1.1. Identificació de les obres

   
   

1.2. Objecte

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions
que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de
Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents
proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes
de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la
Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i
les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per
a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions
tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació:

a) Tots aquells continguts al:
− Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre

Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes
i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas
d'Edificació)

− ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de
l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres
Públiques’‘. (cas d'Obra Pública)

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques
de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo’‘.

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta.

   

1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o,
al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir
les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint
com a mínim els  següents documents:

Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin
d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos
laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques
necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar
conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les mesures preventives i
proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant
la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives.
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Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i
reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es
tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les
característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i
equips preventius.

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i
comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió
de les especificacions tècniques necessàries.   

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat
definits o projectats.

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de
l'Estudi de Seguretat i Salut.

   

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del
Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el
contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als
riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els
terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar.

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat
acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades.

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan
constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics
d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials.

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de
l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les
dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a
complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis
mitjans.

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista
no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions
del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes
dades apareguin a algun document contractual.

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de
l’Estudi de Seguretat i Salut.

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del
Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En
qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques
Generals.

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser
executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de
l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut

PROJECTE EXECUTIU DE CONSTRUCIÓ DE 50 HABITATGES
A SANTA COLOMA DE GRAMANET
BARCELONA

 Pàgina:    2



corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte.
   

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET
CONSTRUCTIU

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu,
estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva
(Art. 15 a la L. 31/1995) :

1. Evitar els riscos.
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar.
3. Combatre els riscos en el seu origen.
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs

de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb
l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la
salut.   

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap.
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica,

l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels
factors ambientals al treball.

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual.
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.

   

2.1. Promotor

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona,
física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i
financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva
posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor:

10. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte,
quan sigui necessari o es cregui convenient.

11. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al
Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per
l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als
mateixos les modificacions pertinents.

12. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes
les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra.

13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de
Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual
Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes.

14. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de
les seves responsabilitats.

15. Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i
autoritzacions administratives.

16. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin
unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents.
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2.2. Coordinador de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut,
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti
amb titulació acadèmica en Construcció.

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció,
estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra.

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa/Direcció d’Execució.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte:

17. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista
tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i
Salut’‘   (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular:
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de

planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o
successivament.

e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de
treball.

18. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la
Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte
d'obra.   

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi
de Seguretat i Salut.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en
tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos
treballadors autònoms.

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra,
segons el R.D. 1627/1997, són les següents:

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) :

a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de
planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar
simultània o successivament.

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases
de treball.   

2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i
responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de
l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D.
1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les
obres de construcció:
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les

seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de
desplaçament o circulació.

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les
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instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir
els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors.

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies
perilloses.

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles.
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que

haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i

treballadors autònoms.
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que

es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra.
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les

modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta
funció quan no calgui la designació de Coordinador.

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals.

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de
treball.

6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones
autoritzades.   

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del
Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de
la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a
l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a
màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest
prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui.

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor,
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors.

   

2.3. Projectista

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte.

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics,
de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor.

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres
documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista:

7. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de
Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les
decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació
dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.   

8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials.
   

2.4. Director d'Obra

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics,
urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència
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constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte
d'assegurar l'adequació al fi proposat.   En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més
l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del
control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director
d’Obra,   contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra,
nomenat pel Promotor.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra:

9. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de
l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny.

10. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de
construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells,
desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els
materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les
instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el   
Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut.

11. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels
Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes
en el mateix.

12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat,
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que
puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a
les disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de
Seguretat i Salut.

13. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb
el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de
Seguretat i Salut del contractista.

14. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats
que siguin preceptius.

15. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de
Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat.

16. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte
al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre
d’incidències

17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de
Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren
perceptius.

   

2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes

Definició de Contractista:

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i
Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes
amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut.

Definició de Subcontractista:

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista,
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra,
amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es
regeix la seva execució.
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista:

18. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de
l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les
instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la
finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i
l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides
en el Projecte

19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i
econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com
constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.   

20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència
haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat
de l’obra.

21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho
requereixi.

22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra
dins dels límits establerts en el Contracte.

23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i
Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora
corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del
Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat.

24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat
i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.

25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra.
26. Aplicarà   els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de

Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats
indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997:
k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut

(PSS).
l) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en

compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació
d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D.   171/2004, i també complir
les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant
l'execució de l'obra.

m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre
totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra.

n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció
Facultativa.

27. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les
obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors
autònoms que hagin contractat.

28. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als
termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

29. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció
de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes.

30. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar,
l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el
Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han
complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació respecte als
treballadors que hagin de prestar servei a l’obra.

31. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren
a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.   

32. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.
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33. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant
l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs
(SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els
materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra.

34. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director
Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció
Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra,
o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements
contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència
el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de
representació del Contractista a l'obra.

35.35. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de
les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre
d'Incidències.

36. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i
entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent.

37. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut
(PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal
propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter
preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i
reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions
dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les,
condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de
persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs
de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i
emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius,
seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de
treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies
subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat
compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui
afectar a aquest centre de treball.

38. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència
diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà
de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra
durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no
existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix
temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del
Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal.

39. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis,
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar
en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies.

40. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a   
cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i
serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a
tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional,
del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors
autònoms que intervinguin a l'obra.

41. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments
respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al
Llibre d’Incidències.   

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS),
el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor,
Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical
de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del
Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències,
tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla
de Seguretat i Salut de l'obra.
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42. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.   

43. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de
l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per
a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció
d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les
oficines d'obra.

44. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a
l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en
situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia
obra o limítrofs.

45. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius
sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa.

46. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per
operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de
grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un
tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una
copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable
tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva
feina, en aquesta obra en concret.

47. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons
l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003
expedit pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a
operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per
garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el
màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.

48. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba
en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així
mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra
compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4".

   

2.6. Treballadors Autònoms

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i
directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que
assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el
compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom:

49. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997.

50.  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del
R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra.

51. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors
l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

52. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals,
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi
establert.

53.  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la
utilització dels equips de treball per part dels treballadors.

54. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de
30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels
equips de protecció individual per part dels treballadors.

55. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de
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seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa, si n'hi ha.

56. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut
(PSS):
o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les

prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball
que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors.

p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra,
han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el
manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva
instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball.

   

2.7. Treballadors

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que
realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè,
amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el
compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i
especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador:

57. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut.
58. El deure d'indicar els perills potencials.
59. Té responsabilitat dels actes personals.
60. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació

a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).
61. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció

de Riscos Laborals.
62. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent.
63. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat

i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra.
64. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort,

previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el
temps que duri la seva permanència a l’obra.   

   

3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL

   

3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i
Salut

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho
indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en
matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent:

65. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.
66. Bases del Concurs.
67. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació

de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra.
68. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut.
69. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i

Salut.
70. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu

de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de
l’Obra, pel Coordinador de Seguretat.
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71. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut.
72. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista.
73. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del

Contractista per l’obra en qüestió.
74. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del

Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra.

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran
considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel
Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la
seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents.

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui
desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els
assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb
temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia
autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del
Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol
responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament
inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte.

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions,
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les
mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i
la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament
indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de
Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i
correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut.

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol
treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el
mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots.

   

3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat
pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura
preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de
Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla
de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a
criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i
complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista.

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut,
tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat,
essent, per tant, vinculants per les parts contractants.

   

3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar,
abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S.
als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA
D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .    
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El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals
establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per
estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .      

   

3.4. El ''Llibre d'Incidències''

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘,
facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional
corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998).

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors
Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor)
de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li
les anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de
Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat
Laboral, en un termini inferior a 24 hores.

   

3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de
Prevenció i Coordinació'' i documentació contractual annexa en
matèria de Seguretat

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o
Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a
escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte
exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin.

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves
facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a
be designar a l’efecte,  segons procedeixi.
   
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del
present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per
referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o
enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al
Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap
modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun.
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants
legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en
matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que
aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què
incorri o assumeixi el Contractista.

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi
atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o
provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i
reconeguda per les parts afectades.

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a
qualsevol altre recurs prescrit per la llei.

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la
jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en
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relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser
impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa
reguladora de l’esmentada jurisdicció.

   

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa
existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser
d’aplicació.

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les
esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.

   

4.1. Textos generals

− Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978.
Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981.

− Convenis Col·lectius

− Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 de
febrer de 1940, en vigor capítol VII.

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14 d’abril
de 1997. BOE 23 d’abril de 1997.

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les empreses de
treball temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de febrer de 1999.

− Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. O.M. 20
de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958.

− Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 1970. BOE 5,
7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, i les modificacions O.22 de març
de 1972. BOE 31 de març de 1972 i O.27 de juliol de 1973. BOE 31 de juliol de 1973.

− Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 1971. BOE
16 de març de 1971, en vigor parts del títol II.

− Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 de 30 de
novembre. BOE 7 de desembre de 1961.

− Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. O.M. 12
de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998.

− Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 de 28
de juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anul·lada Parcialment per R.D 1561/1995 de 21 de
setembre. BOE 26 de setembre de 1995.

− Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de desembre de
1987. BOE 29 de desembre de 1987.

− Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de novembre
de 1995. Complementada per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 21 de juny de 2001.

− Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos
laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre.

− Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de gener de
1997. Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de maig de 1998.
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− Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE
23 d’abril de 1997.

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Centres de Treball. R.D. 486/1997 de
14 d’abril. BOE 23 d’abril de 1997.

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de
Càrregues que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. R.D.
487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997.

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen pantalles de
visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril de 1997.

−− Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la
Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos Laborals. O. de
22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 1997.

− Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a Agents
Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997.
Modificada per O de 25 de març de 1998. BOE 3 de març de 1998.

− Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos relacionats amb els
Agents Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 6 d'abril. BOE 1 de maig de 2001.

− Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats
d'atmosferes explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 12 de juny. BOE 18 de juny
de 2003.

− Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. BOE de
24 de maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de juny. BOE 17 de juny de
2000.

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels treballadors
d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de juny de
1997.

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors dels
Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 1997.   

− Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels Treballadors en
les Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE de 7 d’octubre de 1997.

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 1627/1997
de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997

− Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de
Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. BOE
de 31 de gener de 2004.   

   

4.2. Condicions ambientals

− Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 d’agost de 1940.

− Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll durant el
treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989.

   

4.3. Incendis

− Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96.

− Ordenances Municipals   

− Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, i Ordre
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MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures preventives establertes pel Decret
64/1995. (Generalitat de Catalunya).

   

4.4. Instal·lacions elèctriques

− Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. BOE 27
de desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969.

− Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. BOE 18 de
setembre de 2002.

− Instruccions Tècniques Complementàries.

   

4.5. Equips i maquinària

− Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 29 de maig de
1979.

− Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de
novembre. BOE 11 de desembre de 1985.

− Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de juny
de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 1981.

− Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de novembre. BOE 2
de desembre de 2000.

− Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’Equips de
Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997.

− Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines.

− Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines.

− ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre de 1987. BOE 6
d’octubre de 1987. Modificació: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 d’octubre de 1988.
Autorització de la instal·lació d'ascensors amb màquines en fossat. Resolució 10 de
setembre de 1998. BOE 25 de setembre de 1998. Autorització de la instal·lació
d'ascensors sense sala de màquines. Resolució 3 d'abril de 1997. BOE 23 d'abril de
1997.   

− ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 de 27 de
maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003.

− ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989. BOE
9 de juny de 1989.

− ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a grues
mòbils autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de
2003.

− ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció utilitzats.
O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991.

   

4.6. Equips de protecció individual

− Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció Individual.
R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. Modificat per O.M.
de 16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 de març de 1995 i
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complementat per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000, i
modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002.

− Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels Treballadors
d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 1997.

− Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 1407/1992, de
20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat pel RD 159/1995, de 2
de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 de febrer de 1997. BOE núm. 56
de 6 de març), i modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de
2002.

− Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la Resolució de 18
de març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE
núm. 151 de 25 de juny de 1999). Complementada per la Resolució de 28 de juliol de
2000. BOE 8 de setembre de 2000.

   

4.7. Senyalització

- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball.
R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997.

- Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU.
   

4.8. Diversos

− Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978.
Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981.

− Convenis Col·lectius
   

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES

   

5.1. Criteris d'aplicació

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la
necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de
Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte.

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar
el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració
unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran
figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió.

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i
Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en
el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que
això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi
de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al
pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix.

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el
pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució
professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics
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generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en
el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP).

   

5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en
les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa
l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost
del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.     

El sistema d'aprovació i abonament de les certificacions mensuals, es podrà convenir amb
antelació a l'inici dels treballs, sempre en funció a l'efectiu compliment dels compromisos
contemplats en el Pla de Seguretat. En aquest cas, el sistema proposat és d’un pagament fix
mensual a conta, d’un import corresponent al pressupost de Seguretat i Salut dividit pel nombre
de mesos estimats de durada.   

   

5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut
del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres.

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un
any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del
pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini
l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de
16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques.

   

5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i
Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de
la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o
Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment
per el Contractista, les següents Penalitzacions:

1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada   
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua
d’homologació com Contractista, per la mateixa
Propietat, durant 2 anys.

   

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT

   

6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el
nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals.
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El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera   
concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta
obra.

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques
Analítiques i Operatives de Seguretat:

• Tècniques analítiques de seguretat

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de
riscos i la recerca de les causes.

Prèvies als accidents.-

- Inspeccions de seguretat.
- Anàlisi de treball.
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat.
- Anàlisi del entorn de treball.

Posteriors als accidents.-

- Notificació d'accidents.
- Registre d'accidents
− Investigació Tècnica d'Accidents.

• Tècniques operatives de seguretat.

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través
d'aquestes corregir el Risc   

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre
els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i
Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre

El Factor Tècnic:

- Sistemes de Seguretat   
- Proteccions col·lectives i Resguards
- Manteniment Preventiu
- Proteccions Personals
- Normes
- Senyalització

El Factor Humà:

- Test de Selecció prelaboral del personal.
- Reconeixements Mèdics prelaborals.
- Formació
- Aprenentatge
- Propaganda
- Acció de grup
- Disciplina
- Incentius

   

6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats
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amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà
d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de
complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la
Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia,
l'enunciat dels més importants:

75. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció
Preventiva.   

76. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal
77. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de

gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció.
78. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció
79. Documents vinculants, actes i/o memoràndums.
80. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa
81. Control de Qualitat de Seguretat del Producte.

   

6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista
competents en matèria de Seguretat i Salut

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la
Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel
cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la
seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de
les obres.

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o
concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista,
dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento
de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del
Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que
tingui establerta pòlissa.

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat
Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel
correcte compliment de la seva important missió.

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva
empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de
Prevenció en aquesta obra.

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que
assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa
constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les
proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a
aquestes funcions.

   

6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de
Medicina del Treball

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el
Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de
vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball.

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència,
que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es
revisarà periòdicament el control d'existències.   
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Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així
com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva.

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini
de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un
reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions
psicofísiques.

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del
Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació
al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual.

Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o
assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa
d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència:

- Higiene i Prevenció al treball.
- Medicina preventiva dels treballadors.
- Assistència Mèdica.
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors.
- Participació en comitè de Seguretat i Salut.
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.      

   

6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap
d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de
Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més
adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs
a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al
Coordinador de Seguretat.

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la
missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres
assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació
de la farmaciola.

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de
l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de
Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses
participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i
serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de
Prevenció (propi o concertat).

   

6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix
criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de
màquines, vehicles o aparells d'elevació.

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis
posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.

   

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT
DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES
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7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o
Màquines-Ferramentes

• Definició

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas,
d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma
solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament,
desplaçament i accionament d’un material.

El terme equip i/o màquina també cobreix:

− Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar
solidàriament.

− Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a
una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o
una ferramenta.

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar
d’Utilitat Preventiva (MAUP).

• Característiques

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses
pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i
utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica
siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals
inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant
ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de
material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les
següents dades:

− Nom del fabricant.
− Any de fabricació, importació i/o subministrament.
− Tipus i número de fabricació.
− Potència en Kw.
− Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si

procedeix.
   

7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels
Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes

• Elecció d’un Equip

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns
criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de
Treball.

• Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes
de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘:
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• Emmagatzematge i manteniment

− Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats
pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘.

− Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant.

− S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses
entre 15 i 25ºC.

− L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari.

   

7.3. Normativa aplicable

• Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i
dates d’entrada en vigor

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea

Directiva fonamental.

− Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions
dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per
les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91),
93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93
(D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text
mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98).

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92),
modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95).

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95.

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95.

Excepcions:
− Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96.
− Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori

fins l’1/1/97.
− Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió

94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins
l’1/1/97.

− Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.

Altres Directives.

− Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions
dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats
límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell
93/68/CEE.   
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel
Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95).
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88.
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97.
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de
Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98).
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− Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions
dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87),
modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270
de 2/10/90) i 93/68/CEE.
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat
pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95).
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91.
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97.

− Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions
dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de
23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93
(D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de
12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999).
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel
Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de
26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96).
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada
en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el
4/4/96.

− Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions
dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90),
modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92),
modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95).
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96.
Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95.

− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a
l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de
protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de
19/4/94).
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96).
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03.

− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E.
Núm. L 181, de 9/7/97).
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02.

− Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés
tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre
determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de
construcció.
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre
Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener
(B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96).
Entrada en vigor: En funció de cada directiva.

Sobre utilització de màquines i equips per al treball:

− Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de
seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball
(D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de
5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95).
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97).
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de
l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98.

• Normativa d’aplicació restringida

− Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions
en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000),
i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària
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MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements
de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91).

− Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a
Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89).

− Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres
(B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i
complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981)

− Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a
Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03).

− Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i
Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03).

− Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions
en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00).

− Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i
Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada
parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001.
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PROJECTE BÀSIC I D´EXECUCIÓ D´EDIFICI PLURIFAMILIAR
AL c/JOAN UBACH,46-50. SANTA COLOMA DE GRAMANET.
BARCELONA

AMIDAMENTS Data: 28/02/06 Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
CAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE EN 812

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

2 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent,
homologat segons UNE EN 812

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d´acer recoberta de PVC, amb
visors circular de 50 mm de d foscos de color DIN 5, homologades segons BS_EN 175 i UNE EN 169

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb
respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circular de 50 mm de d roscats a
la muntura, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 H1425450 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura de PVC i adaptables amb
cinta elàstica, amb visor de tela metàl.lica, homologades segons UNE EN 1731

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 H1426160 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura universal, amb visor de malla de
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PROJECTE BÀSIC I D´EXECUCIÓ D´EDIFICI PLURIFAMILIAR
AL c/JOAN UBACH,46-50. SANTA COLOMA DE GRAMANET.
BARCELONA

AMIDAMENTS Data: 28/02/06 Pàg.: 2

reixeta metàl.lica, homologades segons UNE EN 1731

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d´1.35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE EN 175

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l´encebament d´arcs elèctrics , de
policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 H1431101 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

11 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE EN 352, UNE
EN 397 i UNE EN 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

12 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

13 H1455710 u Parella de guants d´alta resistència al tall i a l´abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000
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PROJECTE BÀSIC I D´EXECUCIÓ D´EDIFICI PLURIFAMILIAR
AL c/JOAN UBACH,46-50. SANTA COLOMA DE GRAMANET.
BARCELONA

AMIDAMENTS Data: 28/02/06 Pàg.: 3

14 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE 407 i UNE EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

15 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense
arestes vius nivell 2, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

16 H145F004 u Parella de guants d´alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per estibadors de càrregues amb grua i/o
senyalistes, homologats segons UNE 471 i UNE EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

17 H1461110 u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

18 H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE
EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346,
UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

19 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN
344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1,
UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

20 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d´impactes al
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PROJECTE BÀSIC I D´EXECUCIÓ D´EDIFICI PLURIFAMILIAR
AL c/JOAN UBACH,46-50. SANTA COLOMA DE GRAMANET.
BARCELONA

AMIDAMENTS Data: 28/02/06 Pàg.: 4

taló i amb plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN
345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE
EN 347/A1, UNE EN 347-2 i UNE EN 12568

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

21 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid,
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE
EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

22 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE EN 344-2 i UNE EN 12568

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

23 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

24 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d´ajust, element dorsal d´enganxament
d´arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d´amarrament composat per un terminal manufacturat,
homologat segons UNE EN 361, UNE EN 362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE EN 354

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

25 H147L005 u Aparell d´ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d´alçària, homologat segons UNE EN
795

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

26 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar
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AMIDAMENTS Data: 28/02/06 Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

27 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

28 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

29 H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

30 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb
butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i
UNE EN 348

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

31 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

32 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o tubers, de polièster i cotó (65%-35%),
color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Data: 28/02/06 Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 4,000

33 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

34 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

35 H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena, homologada segons UNE EN
471

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

36 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

37 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

38 H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

39 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 4,000

40 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons
UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

41 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500
V, homologats segons UNE EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Treballs electrics 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

42 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Botes dielectriques 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

OBRA 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
CAPÍTOL 03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb malla de reforç i
traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,000 2,000 2,000 64,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,000

2 H1512005 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida tipus
mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI A 1,000 1.413,600 1.413,600 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1.416,160 1.416,160 C#*D#*E#*F#
3 1,000 194,600 194,600 C#*D#*E#*F#
4 1,000 205,600 205,600 C#*D#*E#*F#
6 EDIFICI B-C 1,000 26,890 13,200 354,948 C#*D#*E#*F#
7 1,000 22,910 13,200 302,412 C#*D#*E#*F#
8 1,000 28,290 13,200 373,428 C#*D#*E#*F#
9 1,000 22,770 13,200 300,564 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 4.561,312

3 H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l´alçària amb xarxa-teló
normalitzada (UNE EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de
poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d´impacte d´acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 11,900 71,400 C#*D#*E#*F#
2 2,000 4,000 11,900 95,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 166,600

4 H1512021 m2 Protecció contra caigudes en forats horitzontals en el terreny per a pilotis i/o murs pantalla, posició
horitzontal, i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 1,100 2,400 21,120 C#*D#*E#*F#
2 10,000 1,100 2,400 26,400 C#*D#*E#*F#
3 3,000 3,500 3,500 36,750 C#*D#*E#*F#
4 12,000 2,000 1,200 28,800 C#*D#*E#*F#
5 24,000 2,000 1,200 57,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 170,670

5 H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal de d´obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes de
fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de d nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d´expansió i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 forat ascensor 2,000 2,100 2,500 10,500 C#*D#*E#*F#
2 3,000 1,500 1,500 6,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,250

6 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d´alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de
muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escala nucli E2 2,000 50,000 100,000 C#*D#*E#*F#
2 6,000 3,600 21,600 C#*D#*E#*F#
3 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 escala nucli E1 2,000 35,000 70,000 C#*D#*E#*F#
5 6,000 3,600 21,600 C#*D#*E#*F#
6 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 233,200

7 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d´excavacions, d´alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2.3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus
de formigó i amb el desmuntatge inclòs

Euro



PROJECTE BÀSIC I D´EXECUCIÓ D´EDIFICI PLURIFAMILIAR
AL c/JOAN UBACH,46-50. SANTA COLOMA DE GRAMANET.
BARCELONA

AMIDAMENTS Data: 28/02/06 Pàg.: 9

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 25,500 51,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 59,200 118,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 169,400

8 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 planta coberta 5,000 8,000 2,000 80,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 2,100 4,200 C#*D#*E#*F#
3 2,000 6,000 12,000 C#*D#*E#*F#
4 4,000 8,000 2,000 64,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,200

9 H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d´ascensor, d´alçària 1 m, fixada amb cargols d´ataconat als
brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 2,100 6,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,300

10 H152W029 u Comporta basculant per a subministrament de material, d´estructura tubular acoblat a barana i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

12 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d´influència de línies elèctriques en tensió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió (UNE 204-001-99)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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14 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 HBB11351 u Placa amb pintura reflectora octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

18 HBB21851 u Placa amb pintura reflectora de 45x170 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 HBB21A61 u Placa amb pintura reflectora de 95x195 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d´esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

21 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
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banda transversal descendent d´esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 10 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

22 HBBAB113 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en
color blanc, d 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 25 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

23 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en
color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

24 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

25 HBBAF004 u Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

26 HBBZA0A1 u Bastidor d´acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

27 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d´alçària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

28 HBC19081 m Cinta d´abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

29 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pas a vianants 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

30 HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d´alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

31 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d´alçària i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pas a vianants i vehicles 2,000 45,600 91,200 C#*D#*E#*F#
2 1,000 13,100 13,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 104,300

32 HBC1S0K0 u Llanterna de tràfic amb difusor, recarregable

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

33 H15Z1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

34 H1512212 m Protecció col.lectiva vertical de perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de d nuada a la xarxa, d´alçària 5 m, amb ancoratges
d´emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d´hissat i
subjecció de 12 mm de d, pescant metàl.lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el
formigó, en 1a col.locació i amb el desmuntatge inclòs
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EDIFICI A 1,000 1.413,600 0,200 282,720 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1.416,160 0,200 283,232 C#*D#*E#*F#
3 1,000 194,600 0,200 38,920 C#*D#*E#*F#
4 1,000 205,600 0,200 41,120 C#*D#*E#*F#
6 EDIFICI B-C 1,000 26,890 13,200 0,200 70,990 C#*D#*E#*F#
7 1,000 22,910 13,200 0,200 60,482 C#*D#*E#*F#
8 1,000 28,290 13,200 0,200 74,686 C#*D#*E#*F#
9 1,000 22,770 13,200 0,200 60,113 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 912,263

OBRA 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
CAPÍTOL 04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

2 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1 unitat 1,000 18,000 2,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

3 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

4 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler de fusta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sanitaris 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vestidors 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

6 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sanitaris 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

7 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 menjador 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d´amplària, amb capacitat per a 10
persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 menjador 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

Euro



PROJECTE BÀSIC I D´EXECUCIÓ D´EDIFICI PLURIFAMILIAR
AL c/JOAN UBACH,46-50. SANTA COLOMA DE GRAMANET.
BARCELONA

AMIDAMENTS Data: 28/02/06 Pàg.: 15

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

14 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

15 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 HQUA1100 u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
CAPÍTOL 05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

Euro



PROJECTE BÀSIC I D´EXECUCIÓ D´EDIFICI PLURIFAMILIAR
AL c/JOAN UBACH,46-50. SANTA COLOMA DE GRAMANET.
BARCELONA

AMIDAMENTS Data: 28/02/06 Pàg.: 16

TOTAL AMIDAMENT 80,000

OBRA 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
CAPÍTOL 06  DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000
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MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 18,19000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 18,19000 €

A012E000 h Oficial 1a vidrier 17,68000 €

A012J000 h Oficial 1a lampista 18,79000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 16,15000 €

A0140000 h Manobre 15,23000 €

A0150000 h Manobre especialista 15,77000 €
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MAQUINÀRIA

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,47000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 0,85000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 13,34000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 12,17000 €

B0514301 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacs 76,19000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,74000 €

B0A30B00 cu Claus d'impacte d'acer 12,72000 €

B0A31000 kg Clau acer 0,98000 €

B0A62F00 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,71000 €

B0AC112D m Cable d´acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i d 9 mm 0,82000 €

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >= 400 N/mm2 0,44000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,37000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 202,51000 €

B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 2,64000 €

B0DZ4000 m Fleix 0,14000 €

B0DZSM0K u Tub metàl.lic de 2.3´´ de diàmetre, per a 150 usos 0,07000 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE EN 812

3,28000 €

B141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material
fotoluminiscent, homologat segons UNE EN 812

11,96000 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

5,21000 €

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d´acer recoberta
de PVC, amb visors circular de 50 mm de d foscos de color DIN 5, homologades segons
BS_EN 175 i UNE EN 169

4,53000 €

B1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat
amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circular de 50
mm de d roscats a la muntura, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

6,26000 €

B1425450 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura de PVC i
adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela metàl.lica, homologades segons UNE EN 1731

3,28000 €

B1426160 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura universal, amb visor de
malla de reixeta metàl.lica, homologades segons UNE EN 1731

5,15000 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d´1.35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb
protecció DIN 12, homologada segons UNE EN 175

7,50000 €

B142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l´encebament d´arcs elèctrics,
de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

6,47000 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458 0,24000 €

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE
EN 352, UNE EN 397 i UNE EN 458

14,00000 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 1,56000 €

B1455710 u Parella de guants d´alta resistència al tall i a l´abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE EN
388 i UNE EN 420

2,10000 €

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE 407 i UNE EN 420

4,69000 €

B145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials 3,22000 €
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sense arestes vius nivell 2, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420
B145F004 u Parella de guants d´alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per estibadors de càrregues

amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE 471 i UNE EN 420
6,00000 €

B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE EN 420

19,45000 €

B1461110 u Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347

4,93000 €

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

53,59000 €

B1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE
EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i
UNE EN 347-2

5,68000 €

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN
345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE
EN 347/A i UNE EN 347-2

20,60000 €

B1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d´impactes al taló i amb plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE
EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN346,
UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2 i UNE EN
12568

23,25000 €

B1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i
sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2,
UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN
346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-2

23,80000 €

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE EN 344-2 i UNE
EN 12568

2,09000 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 12,91000 €

B147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d´ajust,
element dorsal d´enganxament d´arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d´amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE EN 361, UNE
EN 362, UNE EN 364, UNE EN 365 i UNE EN 354

48,23000 €

B147L005 u Aparell d´ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d´alçària, homologat
segons UNE EN 795

43,30000 €

B147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 21,61000 €

B1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340

22,97000 €

B1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340

20,97000 €

B1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 20,97000 €
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240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE EN 340
B1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara,

trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques, homologada segons
UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348

19,72000 €

B1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE EN 340

8,86000 €

B1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o tubers, de polièster i cotó
(65%-35%), color blavenc, amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE EN
340

8,86000 €

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 4,03000 €

B1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,73000 €

B1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena, homologada
segons UNE EN 471

18,79000 €

B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE EN 340

6,49000 €

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE
EN 348

23,58000 €

B1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE
EN 348

45,93000 €

B1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE EN 340

11,13000 €

B148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla per a soldador elaborat amb serratge,
homologats segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348

25,39000 €

B1510003 m2 Malla de polipropilè tupida tipus mosquitera i traus perimetrals 0,59000 €

B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de
pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de D nuada a la xarxa, per a 10
usos

0,15000 €

B151ABB7 u Pescant metàl.lic de forca, de 7,5 m d´alçària i de 80x40x1,5 mm de secció, per a 20 usos 2,86000 €

B151K050 m2 Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus perimetrals 3,50000 €

B1520029 u Comporta basculant per a subministrament de material, d´estructura tubular 52,05000 €

B1526EK6 u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d´1 m d´alçària, amb mordassa per al sostre, per a
15 usos

1,18000 €

B1530005 u Barana de protecció prefabricada, d´alçaria 1 m amb cargols d´ataconat, per a 50 usos 1,19000 €

B15A0015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 47,32000 €

B15B0002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió (UNE 204-001-99) 59,46000 €

B15B0006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 15,03000 €

B15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d´influència de línies elèctriques en tensió 83,15000 €

B15Z1200 m Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre 0,10000 €

B15Z1500 m Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre 0,37000 €

B7J5009A dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida
monocomponent

12,48000 €

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 10,95000 €

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d´esquerra a dreta a 45° en color vermell, de d 29
cm, per ésser vista fins 12 m

5,76000 €

BBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular 2,82000 €
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amb cantells i banda transversal descendent d´esquerra a dreta a 45° en color vermell, de d 10
cm, per ésser vista fins 3 m

BBBAB113 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, de d 60 cm, per ésser vista fins 25 m

69,61000 €

BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, de d 29 cm, per ésser vista fins 12 m

5,76000 €

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista
fins 12 m de distància

7,44000 €

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d´advertència, amb el text
en negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 41 cm, per
ésser vist fins 12 m

12,31000 €

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text
en negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 29 cm,
per ésser vist fins 12 m

8,39000 €

BBBAD017 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text
en negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 10 cm,
per ésser vist fins 3 m

5,77000 €

BBBAD023 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d´obligació, amb el text en
blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 60 cm, per ésser
vist fins 25 m

69,71000 €

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d´obligació, amb el text en
blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser
vist fins 12 m

7,44000 €

BBBAF004 u Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m

9,04000 €

BBC12302 u Con d´abalisament de plàstic reflector de 50 cm d´alçària, per a 2 usos 8,64000 €

BBC19000 m Cinta d´abalisament 0,14000 €

BBC1D000 m Garlanda d´abalisament reflectora 0,07000 €

BBC1HGK0 u Balisa lluminosa d´alta intensitat estroboscòpica recarregable 118,92000 €

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d´alçària, per a 4 usos 9,99000 €

BBC1S0K0 u Llanterna de tràfic amb difusor, recarregable 157,97000 €

BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectora, per a 2 usos 25,39000 €

BBL13602 u Placa octogonal, de D 60 cm, amb pintura reflectora, per a 2 usos 39,78000 €

BBL1BEP2 u Placa d´orientació o situació, de 45x170 cm, amb pintura reflectora, per a 2 usos 107,14000 €

BBL1BQS2 u Placa d´orientació o situació, de 95x195 cm, amb pintura reflectora, per a 2 usos 181,21000 €

BBLZA0A2 m Bastidor d´acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil, per a 2 usos 13,93000 €

BBLZC000 u Suport metàl.lic de balisa lluminosa per a tub i barrera 4,86000 €

BC1K1300 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm 20,99000 €

BQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

202,76000 €

BQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer

141,42000 €

galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
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llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
BQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i aïllament de 35 mm de

gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

132,40000 €

BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos 45,37000 €

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones 164,46000 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat per a 5 persones 369,88000 €

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones 41,35000 €

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d´amplària, amb capacitat
per a 10 persones

80,09000 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 96,06000 €

BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2 usos 471,36000 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 76,65000 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d´escombraries de 100 l de capacitat 45,21000 €

BQU2P000 u Penja-robes per a dutxa 0,82000 €

BQU2QJ00 u Pica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàs 155,60000 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene
en el treball

99,05000 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 27,00000 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 167,82000 €
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D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en
volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb escòria
CEM II/B-S/32,5 i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 61,15450 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 15,77000 = 17,34700

Subtotal: 17,34700 17,34700
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,47000 = 0,88200

Subtotal: 0,88200 0,88200
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 0,85000 = 0,15300
B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 13,34000 = 8,67100
B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària

màxima 20 mm, per a formigons
1,550      x 12,17000 = 18,86350

B0514301 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en
sacs

0,200      x 76,19000 = 15,23800

Subtotal: 42,92550 42,92550

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 61,15450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,15450

D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 400 S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

Rend.: 1,000 0,64110 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 18,19000 = 0,09095
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 16,15000 = 0,08075

Subtotal: 0,17170 0,17170
Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,010      x 0,74000 = 0,00740
B0B27000 kg Acer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic

>= 400 N/mm2
1,050      x 0,44000 = 0,46200

Subtotal: 0,46940 0,46940

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 0,64110

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,64110
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE EN 812

Rend.: 1,000 3,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE EN 812

1,000      x 3,28000 = 3,28000

Subtotal: 3,28000 3,28000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 3,28000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,28000

P-2 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè,
amb un pes màxim de 400 g, de material
fotoluminiscent, homologat segons UNE EN 812

Rend.: 1,000 11,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè,
amb un pes màxim de 400 g, de material
fotoluminiscent, homologat segons UNE EN 812

1,000      x 11,96000 = 11,96000

Subtotal: 11,96000 11,96000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 11,96000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,96000

P-3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l´entelament, homologades segons
UNE EN 167 i UNE EN 168

Rend.: 1,000 5,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l´entelament, homologades segons
UNE EN 167 i UNE EN 168

1,000      x 5,21000 = 5,21000

Subtotal: 5,21000 5,21000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 5,21000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,21000
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P-4 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d´acer recoberta de
PVC, amb visors circular de 50 mm de d foscos de
color DIN 5, homologades segons BS_EN 175 i
UNE EN 169

Rend.: 1,000 4,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d´acer recoberta de
PVC, amb visors circular de 50 mm de d foscos de
color DIN 5, homologades segons BS_EN 175 i
UNE EN 169

1,000      x 4,53000 = 4,53000

Subtotal: 4,53000 4,53000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 4,53000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,53000

P-5 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar,
amb muntura de cassoleta de policarbonat amb
respiradors i recolzament nasal, adaptables amb
cinta elàstica, amb visors circular de 50 mm de d
roscats a la muntura, homologades segons UNE
EN 167 i UNE EN 168

Rend.: 1,000 6,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar,
amb muntura de cassoleta de policarbonat amb
respiradors i recolzament nasal, adaptables amb
cinta elàstica, amb visors circular de 50 mm de d
roscats a la muntura, homologades segons UNE
EN 167 i UNE EN 168

1,000      x 6,26000 = 6,26000

Subtotal: 6,26000 6,26000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 6,26000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,26000

P-6 H1425450 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques
per a picapedrer, amb muntura de PVC i adaptables
amb cinta elàstica, amb visor de tela metàl.lica,
homologades segons UNE EN 1731

Rend.: 1,000 3,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1425450 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques
per a picapedrer, amb muntura de PVC i adaptables
amb cinta elàstica, amb visor de tela metàl.lica,

1,000      x 3,28000 = 3,28000

homologades segons UNE EN 1731
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Subtotal: 3,28000 3,28000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 3,28000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,28000

P-7 H1426160 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs
mecànics, amb muntura universal, amb visor de
malla de reixeta metàl.lica, homologades segons
UNE EN 1731

Rend.: 1,000 5,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1426160 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs
mecànics, amb muntura universal, amb visor de
malla de reixeta metàl.lica, homologades segons
UNE EN 1731

1,000      x 5,15000 = 5,15000

Subtotal: 5,15000 5,15000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 5,15000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,15000

P-8 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb
fibra de vidre vulcanitzada d´1.35 mm de gruix,
amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE EN 175

Rend.: 1,000 7,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb
fibra de vidre vulcanitzada d´1.35 mm de gruix,
amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE EN 175

1,000      x 7,50000 = 7,50000

Subtotal: 7,50000 7,50000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 7,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,50000

P-9 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de
partícules i a l´encebament d´arcs elèctrics , de
policarbonat transparent , per a acoblar al casc amb
arnès dielèctric

Rend.: 1,000 6,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
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B142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de
partícules i a l´encebament d´arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb
arnès dielèctric

1,000      x 6,47000 = 6,47000

Subtotal: 6,47000 6,47000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 6,47000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,47000

P-10 H1431101 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat
segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458

Rend.: 1,000 0,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1431101 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat
segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458

1,000      x 0,24000 = 0,24000

Subtotal: 0,24000 0,24000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 0,24000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,24000

P-11 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE EN
352, UNE EN 397 i UNE EN 458

Rend.: 1,000 14,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE EN
352, UNE EN 397 i UNE EN 458

1,000      x 14,00000 = 14,00000

Subtotal: 14,00000 14,00000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 14,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,00000

P-12 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE EN 140

Rend.: 1,000 1,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE EN 140

1,000      x 1,56000 = 1,56000

Subtotal: 1,56000 1,56000
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DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 1,56000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,56000

P-13 H1455710 u Parella de guants d´alta resistència al tall i a
l´abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE EN 388 i
UNE EN 420

Rend.: 1,000 2,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1455710 u Parella de guants d´alta resistència al tall i a
l´abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE EN 388 i
UNE EN 420

1,000      x 2,10000 = 2,10000

Subtotal: 2,10000 2,10000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 2,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,10000

P-14 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de
pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE 407 i
UNE EN 420

Rend.: 1,000 4,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de
pell, folre interior de cotó i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE 407 i
UNE EN 420

1,000      x 4,69000 = 4,69000

Subtotal: 4,69000 4,69000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 4,69000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,69000

P-15 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs
mecànics per manipulació de paqueteria i/o
materials sense arestes vius nivell 2, homologats
segons UNE EN 388 i UNE EN 420

Rend.: 1,000 3,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs 1,000      x 3,22000 = 3,22000
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mecànics per manipulació de paqueteria i/o
materials sense arestes vius nivell 2, homologats
segons UNE EN 388 i UNE EN 420

Subtotal: 3,22000 3,22000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 3,22000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,22000

P-16 H145F004 u Parella de guants d´alta visibilitat pigmentats en
color fosforescent per estibadors de càrregues amb
grua i/o senyalistes, homologats segons UNE 471 i
UNE EN 420

Rend.: 1,000 6,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B145F004 u Parella de guants d´alta visibilitat pigmentats en
color fosforescent per estibadors de càrregues amb
grua i/o senyalistes, homologats segons UNE 471 i
UNE EN 420

1,000      x 6,00000 = 6,00000

Subtotal: 6,00000 6,00000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 6,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,00000

P-17 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE EN 420

Rend.: 1,000 19,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE EN 420

1,000      x 19,45000 = 19,45000

Subtotal: 19,45000 19,45000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 19,45000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,45000

P-18 H1461110 u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345,
UNE EN 346, UNE EN 347

Rend.: 1,000 4,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1461110 u Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, 1,000      x 4,93000 = 4,93000
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amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345,
UNE EN 346, UNE EN 347

Subtotal: 4,93000 4,93000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 4,93000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,93000

P-19 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica,
amb puntera reforçada, homologades segons DIN
4843

Rend.: 1,000 53,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica,
amb puntera reforçada, homologades segons DIN
4843

1,000      x 53,59000 = 53,59000

Subtotal: 53,59000 53,59000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 53,59000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,59000

P-20 H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN
344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN
345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN
346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN
347-2

Rend.: 1,000 5,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN
344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN
345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN
346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN
347-2

1,000      x 5,68000 = 5,68000

Subtotal: 5,68000 5,68000
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DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 5,68000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,68000

P-21 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE
EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN
345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN
346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN
347/A i UNE EN 347-2

Rend.: 1,000 20,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE
EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN
345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN
346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN
347/A i UNE EN 347-2

1,000      x 20,60000 = 20,60000

Subtotal: 20,60000 20,60000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 20,60000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,60000

P-22 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a
encofrador, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat,
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d´impactes al taló i amb plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE
EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN
345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN346, UNE EN
346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN
347/A1, UNE EN 347-2 i UNE EN 12568

Rend.: 1,000 23,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
encofrador, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat,

1,000      x 23,25000 = 23,25000

amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
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amortidora d´impactes al taló i amb plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE
EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE
EN  345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN346, UNE EN
346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN
347/A1, UNE EN 347-2 i UNE EN 12568

Subtotal: 23,25000 23,25000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 23,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,25000

P-23 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i
sense plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2,
UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2,
UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2,
UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-2

Rend.: 1,000 23,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i
sense plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2,
UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2,
UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2,
UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-2

1,000      x 23,80000 = 23,80000

Subtotal: 23,80000 23,80000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 23,80000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,80000

P-24 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE EN 344-2 i UNE EN
12568

Rend.: 1,000 2,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
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B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE EN 344-2 i UNE EN
12568

1,000      x 2,09000 = 2,09000

Subtotal: 2,09000 2,09000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 2,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,09000

P-25 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable Rend.: 1,000 12,91 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials
B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 1,000      x 12,91000 = 12,91000

Subtotal: 12,91000 12,91000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 12,91000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,91000

P-26 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d´ajust, element
dorsal d´enganxament d´arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d´amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE
EN 361, UNE EN 362, UNE EN 364, UNE EN 365 i
UNE EN 354

Rend.: 1,000 48,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d´ajust, element
dorsal d´enganxament d´arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d´amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE
EN 361, UNE EN 362, UNE EN 364, UNE EN 365 i
UNE EN 354

1,000      x 48,23000 = 48,23000

Subtotal: 48,23000 48,23000
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DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 48,23000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,23000

P-27 H147L005 u Aparell d´ancoratge per a equip de protecció
individual contra caiguda d´alçària, homologat
segons UNE EN 795

Rend.: 1,000 43,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B147L005 u Aparell d´ancoratge per a equip de protecció
individual contra caiguda d´alçària, homologat
segons UNE EN 795

1,000      x 43,30000 = 43,30000

Subtotal: 43,30000 43,30000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 43,30000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,30000

P-28 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar Rend.: 1,000 21,61 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials
B147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 1,000      x 21,61000 = 21,61000

Subtotal: 21,61000 21,61000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 21,61000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,61000

P-29 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE EN
340

Rend.: 1,000 22,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE EN
340

1,000      x 22,97000 = 22,97000

Subtotal: 22,97000 22,97000
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DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 22,97000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,97000

P-30 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE EN 340

Rend.: 1,000 20,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE EN 340

1,000      x 20,97000 = 20,97000

Subtotal: 20,97000 20,97000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 20,97000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,97000

P-31 H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de
polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE
EN 340

Rend.: 1,000 20,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de
polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE
EN 340

1,000      x 20,97000 = 20,97000

Subtotal: 20,97000 20,97000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 20,97000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,97000

P-32 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó
sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320,
amb butxaques interiors dotades de cremalleres
metàl.liques, homologada segons UNE EN 340,
UNE EN 470-1 i UNE EN 348

Rend.: 1,000 19,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó 1,000      x 19,72000 = 19,72000
sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320,
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amb butxaques interiors dotades de cremalleres
metàl.liques, homologada segons UNE EN 340,
UNE EN 470-1 i UNE EN 348

Subtotal: 19,72000 19,72000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 19,72000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,72000

P-33 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beige amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE EN
340

Rend.: 1,000 8,86 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beige, amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE EN
340

1,000      x 8,86000 = 8,86000

Subtotal: 8,86000 8,86000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 8,86000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,86000

P-34 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, soldadors i/o tubers, de polièster i cotó
(65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE EN 340

Rend.: 1,000 8,86 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, soldadors i/o tubers, de polièster i cotó
(65%-35%), color blavenc, amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE EN 340

1,000      x 8,86000 = 8,86000

Subtotal: 8,86000 8,86000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 8,86000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,86000

P-35 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó Rend.: 1,000 4,03 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials
B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 1,000      x 4,03000 = 4,03000
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Subtotal: 4,03000 4,03000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 4,03000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,03000

P-36 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb
material aïllant

Rend.: 1,000 13,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb
material aïllant

1,000      x 13,73000 = 13,73000

Subtotal: 13,73000 13,73000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 13,73000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,73000

P-37 H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la
cintura, al pit i a l´esquena, homologada segons
UNE EN 471

Rend.: 1,000 18,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la
cintura, al pit i a l´esquena, homologada segons
UNE EN 471

1,000      x 18,79000 = 18,79000

Subtotal: 18,79000 18,79000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 18,79000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,79000

P-38 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per
a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE EN 340

Rend.: 1,000 6,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per
a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE EN 340

1,000      x 6,49000 = 6,49000

Subtotal: 6,49000 6,49000
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DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 6,49000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,49000

P-39 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348

Rend.: 1,000 23,58 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348

1,000      x 23,58000 = 23,58000

Subtotal: 23,58000 23,58000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 23,58000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,58000

P-40 H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada
segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348

Rend.: 1,000 45,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada
segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348

1,000      x 45,93000 = 45,93000

Subtotal: 45,93000 45,93000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 45,93000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,93000

P-41 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques, homologada
segons UNE EN 340

Rend.: 1,000 11,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques, homologada
segons UNE EN 340

1,000      x 11,13000 = 11,13000

Subtotal: 11,13000 11,13000
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DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 11,13000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,13000

P-42 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla,
per a soldador, elaborat amb serratge, homologats
segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348

Rend.: 1,000 25,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla per
a soldador elaborat amb serratge, homologats
segons UNE EN 340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348

1,000      x 25,39000 = 25,39000

Subtotal: 25,39000 25,39000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 25,39000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,39000

P-43 H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a
proteccions superficials contra caigudes, amb malla
de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de
diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 7,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 18,19000 = 1,81900
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 15,23000 = 1,52300

Subtotal: 3,34200 3,34200
Materials

B151K050 m2 Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus
perimetrals

1,200      x 3,50000 = 4,20000

B15Z1500 m Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre 0,250      x 0,37000 = 0,09250

Subtotal: 4,29250 4,29250

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 7,63450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,63450

P-44 H1512005 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastides tubulars i/o
muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida
tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i
corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,621 2,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 18,19000 = 1,12215
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A0140000 h Manobre 0,100 /R x 15,23000 = 0,93954

Subtotal: 2,06169 2,06169
Materials

B1510003 m2 Malla de polipropilè tupida tipus mosquitera i traus
perimetrals

1,200      x 0,59000 = 0,70800

B15Z1200 m Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre 0,800      x 0,10000 = 0,08000

Subtotal: 0,78800 0,78800

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 2,84969
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,84969

P-45 H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats
de les escales en tota l´alçària amb xarxa-teló
normalitzada (UNE EN 1263-1) de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda
perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d´impacte d´acer i corda de cosit de 6 mm de
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 12,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,350 /R x 18,19000 = 6,36650
A0140000 h Manobre 0,350 /R x 15,23000 = 5,33050

Subtotal: 11,69700 11,69700
Materials

B0A30B00 cu Claus d'impacte d'acer 0,020      x 12,72000 = 0,25440
B0DZ4000 m Fleix 0,100      x 0,14000 = 0,01400
B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de

tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de D nuada a la xarxa, per a 10 usos

1,200      x 0,15000 = 0,18000

B15Z1200 m Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre 0,500      x 0,10000 = 0,05000

Subtotal: 0,49840 0,49840

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 12,19540
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,19540

P-46 H1512021 m2 Protecció contra caigudes en forats horitzontals en el
terreny per a pilotis i/o murs pantalla, posició
horitzontal, i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 11,86 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 18,19000 = 5,45700
A0140000 h Manobre 0,300 /R x 15,23000 = 4,56900
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Subtotal: 10,02600 10,02600
Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,100      x 0,98000 = 0,09800
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,600      x 0,37000 = 1,33200
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,002      x 202,51000 = 0,40502

Subtotal: 1,83502 1,83502

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 11,86102
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,86102

P-47 H1512212 m Protecció col.lectiva vertical de perímetre del sostre
amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada,
de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm
de d nuada a la xarxa, d´alçària 5 m, amb
ancoratges d´emborsament inferior, fixada al sostre
cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó,
cordes d´hissat i subjecció de 12 mm de d, pescant
metàl.lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb
ganxos embeguts en el formigó, en 1a col.locació i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,560 8,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 18,19000 = 2,91506
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 15,23000 = 2,44071

Subtotal: 5,35577 5,35577
Materials

B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de D nuada a la xarxa, per a 10 usos

6,000      x 0,15000 = 0,90000

B151ABB7 u Pescant metàl.lic de forca, de 7,5 m d´alçària i de
80x40x1,5 mm de secció, per a 20 usos

0,230      x 2,86000 = 0,65780

B15Z1500 m Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre 2,700      x 0,37000 = 0,99900
D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B 400 S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

1,650      x 0,64110 = 1,05782

Subtotal: 3,61462 3,61462

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 8,97039
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,97039



PROJECTE BÀSIC I D´EXECUCIÓ D´EDIFICI PLURIFAMILIAR
AL c/JOAN UBACH,46-50. SANTA COLOMA DE GRAMANET.
BARCELONA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/2/2006 Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

P-48 H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal de d´obertures amb
xarxa per a proteccions superficials contra caigudes
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de malla,
corda perimetral de poliamida de 12 mm de d nuada
a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d´expansió i amb
el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 3,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 18,19000 = 1,81900
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 15,23000 = 1,52300

Subtotal: 3,34200 3,34200
Materials

B0A62F00 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

0,600      x 0,71000 = 0,42600

B0DZ4000 m Fleix 0,200      x 0,14000 = 0,02800
B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de

tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de D nuada a la xarxa, per a 10 usos

1,200      x 0,15000 = 0,18000

Subtotal: 0,63400 0,63400

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 3,97600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,97600

P-49 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d´alçària 1 m,
amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports
de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 5,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 18,19000 = 1,81900
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 15,23000 = 1,52300

Subtotal: 3,34200 3,34200
Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,500      x 0,37000 = 1,29500
B1526EK6 u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d´1 m

d´alçària, amb mordassa per al sostre, per a 15
usos

0,500      x 1,18000 = 0,59000

Subtotal: 1,88500 1,88500
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DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 5,22700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,22700

P-50 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d´excavacions, d´alçària 1 m, amb travesser
superior, travesser intermedi i muntants de tub
metàl.lic de 2.3´´, sòcol de post de fusta, ancorada
al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 10,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 18,19000 = 4,54750
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 15,23000 = 3,80750

Subtotal: 8,35500 8,35500
Materials

B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 0,220      x 2,64000 = 0,58080
B0DZSM0K u Tub metàl.lic de 2.3´´ de diàmetre, per a 150 usos 3,500      x 0,07000 = 0,24500
D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en

volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb escòria
CEM II/B-S/32,5 i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,020      x 61,15450 = 1,22309

Subtotal: 2,04889 2,04889

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 10,40389
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,40389

P-51 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en
ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 4,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 18,19000 = 1,81900
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 15,23000 = 1,52300

Subtotal: 3,34200 3,34200
Materials

B0AC112D m Cable d´acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0
i d 9 mm

1,200      x 0,82000 = 0,98400

Subtotal: 0,98400 0,98400
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DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 4,32600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,32600

P-52 H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats
d´ascensor, d´alçària 1 m, fixada amb cargols
d´ataconat als brancals de fàbrica i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 6,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 18,19000 = 2,72850
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 15,23000 = 2,28450

Subtotal: 5,01300 5,01300
Materials

B1530005 u Barana de protecció prefabricada, d´alçaria 1 m amb
cargols d´ataconat, per a 50 usos

1,000      x 1,19000 = 1,19000

Subtotal: 1,19000 1,19000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 6,20300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,20300

P-53 H152W029 u Comporta basculant per a subministrament de
material, d´estructura tubular acoblat a barana i amb
el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 56,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,120 /R x 18,19000 = 2,18280
A0140000 h Manobre 0,120 /R x 15,23000 = 1,82760

Subtotal: 4,01040 4,01040
Materials

B1520029 u Comporta basculant per a subministrament de
material, d´estructura tubular

1,000      x 52,05000 = 52,05000

Subtotal: 52,05000 52,05000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 56,06040
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,06040

P-54 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en
moviment de color ambre

Rend.: 1,000 47,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
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B15A0015 u Llumenera de senyalització de maquinària en
moviment de color ambre

1,000      x 47,32000 = 47,32000

Subtotal: 47,32000 47,32000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 47,32000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,32000

P-55 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d´influència
de línies elèctriques en tensió

Rend.: 1,000 83,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d´influència
de línies elèctriques en tensió

1,000      x 83,15000 = 83,15000

Subtotal: 83,15000 83,15000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 83,15000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,15000

P-56 H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en
tensió (UNE 204-001-99)

Rend.: 1,000 59,46 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B15B0002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en
tensió (UNE 204-001-99)

1,000      x 59,46000 = 59,46000

Subtotal: 59,46000 59,46000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 59,46000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,46000

P-57 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica
en tensió, de llargària 3

Rend.: 1,000 15,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B15B0006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica
en tensió, de llargària 3 m

1,000      x 15,03000 = 15,03000

Subtotal: 15,03000 15,03000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 15,03000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,03000
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P-58 H15Z1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut
constituït per 6 persones

Rend.: 1,000 109,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 6,000 /R x 18,19000 = 109,14000

Subtotal: 109,14000 109,14000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 109,14000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,14000

P-59 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut Rend.: 1,000 15,23 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 15,23000 = 15,23000

Subtotal: 15,23000 15,23000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 15,23000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,23000

P-60 HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 40,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 15,23000 = 15,23000

Subtotal: 15,23000 15,23000
Materials

BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectora,
per a 2 usos

1,000      x 25,39000 = 25,39000

Subtotal: 25,39000 25,39000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 40,62000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,62000

P-61 HBB11351 u Placa amb pintura reflectora octogonal de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 55,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 15,23000 = 15,23000
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Subtotal: 15,23000 15,23000
Materials

BBL13602 u Placa octogonal, de D 60 cm, amb pintura reflectora,
per a 2 usos

1,000      x 39,78000 = 39,78000

Subtotal: 39,78000 39,78000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 55,01000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,01000

P-62 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista Rend.: 1,000 10,95 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials
BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 1,000      x 10,95000 = 10,95000

Subtotal: 10,95000 10,95000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 10,95000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,95000

P-63 HBB21851 u Placa amb pintura reflectora de 45x170 cm, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 129,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 15,23000 = 22,84500

Subtotal: 22,84500 22,84500
Materials

BBL1BEP2 u Placa d´orientació o situació, de 45x170 cm, amb
pintura reflectora, per a 2 usos

1,000      x 107,14000 = 107,14000

Subtotal: 107,14000 107,14000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 129,98500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 129,98500

P-64 HBB21A61 u Placa amb pintura reflectora de 95x195 cm, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 204,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 15,23000 = 22,84500

Subtotal: 22,84500 22,84500
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Materials
BBL1BQS2 u Placa d´orientació o situació, de 95x195 cm, amb

pintura reflectora, per a 2 usos
1,000      x 181,21000 = 181,21000

Subtotal: 181,21000 181,21000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 204,05500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 204,05500

P-65 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d´esquerra
a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 29,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 15,23000 = 15,23000

Subtotal: 15,23000 15,23000
Materials

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d´esquerra
a dreta a 45° en color vermell, de d 29 cm, per
ésser vista fins 12 m

1,000      x 5,76000 = 5,76000

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en
negre sobre fons vermell, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser
vist fins 12 m

1,000      x 8,39000 = 8,39000

Subtotal: 14,15000 14,15000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 29,38000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,38000

P-66 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d´esquerra
a dreta a 45°, en color vermell, d 10 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 3
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 23,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 15,23000 = 15,23000

Subtotal: 15,23000 15,23000



PROJECTE BÀSIC I D´EXECUCIÓ D´EDIFICI PLURIFAMILIAR
AL c/JOAN UBACH,46-50. SANTA COLOMA DE GRAMANET.
BARCELONA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/2/2006 Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

Materials
BBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma

negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d´esquerra
a dreta a 45° en color vermell, de d 10 cm, per
ésser vista fins 3 m

1,000      x 2,82000 = 2,82000

BBBAD017 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en
negre sobre fons vermell, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 10 cm, per ésser
vist fins 3 m

1,000      x 5,77000 = 5,77000

Subtotal: 8,59000 8,59000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 23,82000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,82000

P-67 HBBAB113 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, d 60 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 25 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 154,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 15,23000 = 15,23000

Subtotal: 15,23000 15,23000
Materials

BBBAB113 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, de d 60 cm, per ésser vista
fins 25 m

1,000      x 69,61000 = 69,61000

BBBAD023 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d´obligació, amb el text en blanc
sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell
blanc, costat major 60 cm, per ésser vist fins 25 m

1,000      x 69,71000 = 69,71000

Subtotal: 139,32000 139,32000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 154,55000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 154,55000

P-68 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 28,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 15,23000 = 15,23000

Subtotal: 15,23000 15,23000
Materials

BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, de d 29 cm, per ésser vista
fins 12 m

1,000      x 5,76000 = 5,76000

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d´obligació, amb el text en blanc
sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell
blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m

1,000      x 7,44000 = 7,44000

Subtotal: 13,20000 13,20000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 28,43000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,43000

P-69 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció
d´incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o
quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 22,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 15,23000 = 15,23000

Subtotal: 15,23000 15,23000
Materials

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció
d´incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o
quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins
12 m de distància

1,000      x 7,44000 = 7,44000

Subtotal: 7,44000 7,44000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 22,67000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,67000

P-70 HBBAF004 u Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 36,58 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 15,23000 = 15,23000

Subtotal: 15,23000 15,23000
Materials

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d´advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist
fins 12 m

1,000      x 12,31000 = 12,31000

BBBAF004 u Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista
fins 12 m

1,000      x 9,04000 = 9,04000

Subtotal: 21,35000 21,35000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 36,58000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,58000

P-71 HBBZA0A1 u Bastidor d´acer galvanitzat, per a suport de
senyalització vertical, mòbil i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 15,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 15,23000 = 1,52300

Subtotal: 1,52300 1,52300
Materials

BBLZA0A2 m Bastidor d´acer galvanitzat, per a suport de
senyalització vertical, mòbil, per a 2 usos

1,000      x 13,93000 = 13,93000

Subtotal: 13,93000 13,93000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 15,45300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,45300

P-72 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d´alçària Rend.: 1,000 8,94 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,020 /R x 15,23000 = 0,30460

Subtotal: 0,30460 0,30460
Materials

BBC12302 u Con d´abalisament de plàstic reflector de 50 cm
d´alçària, per a 2 usos

1,000      x 8,64000 = 8,64000

Subtotal: 8,64000 8,64000
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DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 8,94460
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,94460

P-73 HBC19081 m Cinta d´abalisament, amb un suport cada 5 m i amb
el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,065 /R x 15,23000 = 0,98995

Subtotal: 0,98995 0,98995
Materials

BBC19000 m Cinta d´abalisament 1,000      x 0,14000 = 0,14000
D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B 400 S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

0,120      x 0,64110 = 0,07693

Subtotal: 0,21693 0,21693

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 1,20688
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,20688

P-74 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb
el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,120 /R x 15,23000 = 1,82760

Subtotal: 1,82760 1,82760
Materials

BBC1D000 m Garlanda d´abalisament reflectora 1,000      x 0,07000 = 0,07000
D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B 400 S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

0,120      x 0,64110 = 0,07693

Subtotal: 0,14693 0,14693

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 1,97453
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,97453

P-75 HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d´alta intensitat estroboscòpica
recarregable i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 125,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,120 /R x 15,23000 = 1,82760
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Subtotal: 1,82760 1,82760
Materials

BBC1HGK0 u Balisa lluminosa d´alta intensitat estroboscòpica
recarregable

1,000      x 118,92000 = 118,92000

BBLZC000 u Suport metàl.lic de balisa lluminosa per a tub i
barrera

1,000      x 4,86000 = 4,86000

Subtotal: 123,78000 123,78000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 125,60760
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,60760

P-76 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d´alçària i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 4,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,060 /R x 15,23000 = 0,91380

Subtotal: 0,91380 0,91380
Materials

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d´alçària, per a 4 usos

0,400      x 9,99000 = 3,99600

Subtotal: 3,99600 3,99600

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 4,90980
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,90980

P-77 HBC1S0K0 u Llanterna de tràfic amb difusor, recarregable Rend.: 1,000 157,97 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials
BBC1S0K0 u Llanterna de tràfic amb difusor, recarregable 1,000      x 157,97000 = 157,97000

Subtotal: 157,97000 157,97000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 157,97000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 157,97000

P-78 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de
plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3
aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i

Rend.: 1,000 202,76 €
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complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de
plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3
aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

1,000      x 202,76000 = 202,76000

Subtotal: 202,76000 202,76000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 202,76000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 202,76000

P-79 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de
plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 141,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de
plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

1,000      x 141,42000 = 141,42000

Subtotal: 141,42000 141,42000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 141,42000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 141,42000

P-80 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de
plafó d´acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment

Rend.: 1,000 132,40 €
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de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor,  endolls i protecció diferencial

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de
plafó d´acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment
de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

1,000      x 132,40000 = 132,40000

Subtotal: 132,40000 132,40000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 132,40000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 132,40000

P-81 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat
adherit sobre tauler de fusta

Rend.: 1,000 39,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 1,000 /R x 17,68000 = 17,68000

Subtotal: 17,68000 17,68000
Materials

B7J5009A dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà de polimerització ràpida
monocomponent

0,105      x 12,48000 = 1,31040

BC1K1300 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm 1,000      x 20,99000 = 20,99000

Subtotal: 22,30040 22,30040

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 39,98040
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,98040

P-82 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 49,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 15,23000 = 3,80750
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Subtotal: 3,80750 3,80750
Materials

BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos

1,000      x 45,37000 = 45,37000

Subtotal: 45,37000 45,37000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 49,17750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,17750

P-83 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 166,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 15,23000 = 2,28450

Subtotal: 2,28450 2,28450
Materials

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones 1,000      x 164,46000 = 164,46000

Subtotal: 164,46000 164,46000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 166,74450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 166,74450

P-84 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m
d´amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 372,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 15,23000 = 2,28450

Subtotal: 2,28450 2,28450
Materials

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m
d´amplària, amb capacitat per a 5 persones

1,000      x 369,88000 = 369,88000

Subtotal: 369,88000 369,88000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 372,16450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 372,16450
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P-85 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones,
col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 46,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 15,23000 = 5,33050

Subtotal: 5,33050 5,33050
Materials

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones 1,000      x 41,35000 = 41,35000

Subtotal: 41,35000 41,35000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 46,68050
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,68050

P-86 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d´amplària, amb capacitat per a 10
persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 85,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 15,23000 = 5,33050

Subtotal: 5,33050 5,33050
Materials

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d´amplària, amb capacitat per a 10
persones

1,000      x 80,09000 = 80,09000

Subtotal: 80,09000 80,09000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 85,42050
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,42050

P-87 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 101,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 15,23000 = 5,33050

Subtotal: 5,33050 5,33050
Materials

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 1,000      x 96,06000 = 96,06000

Subtotal: 96,06000 96,06000
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DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 101,39050
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,39050

P-88 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45
cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 473,64 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 15,23000 = 2,28450

Subtotal: 2,28450 2,28450
Materials

BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45
cm, per a 2 usos

1,000      x 471,36000 = 471,36000

Subtotal: 471,36000 471,36000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 473,64450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 473,64450

P-89 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 77,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,050 /R x 15,77000 = 0,78850

Subtotal: 0,78850 0,78850
Materials

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 1,000      x 76,65000 = 76,65000

Subtotal: 76,65000 76,65000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 77,43850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,43850

P-90 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l
de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 46,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 15,23000 = 1,52300

Subtotal: 1,52300 1,52300
Materials

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d´escombraries de 100 l de 1,000      x 45,21000 = 45,21000
capacitat
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Subtotal: 45,21000 45,21000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 46,73300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,73300

P-91 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1,58 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 15,23000 = 0,76150

Subtotal: 0,76150 0,76150
Materials

BQU2P000 u Penja-robes per a dutxa 1,000      x 0,82000 = 0,82000

Subtotal: 0,82000 0,82000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 1,58150
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,58150

P-92 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 162,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,375 /R x 18,79000 = 7,04625

Subtotal: 7,04625 7,04625
Materials

BQU2QJ00 u Pica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàs 1,000      x 155,60000 = 155,60000

Subtotal: 155,60000 155,60000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 162,64625
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 162,64625

P-93 HQUA1100 u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a
l´ordenança general de seguretat i higiene en el
treball

Rend.: 1,000 99,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l´ordenança general de seguretat i higiene en el
treball

1,000      x 99,05000 = 99,05000

Subtotal: 99,05000 99,05000
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DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 99,05000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,05000

P-94 HQUAM000 u Reconeixement mèdic Rend.: 1,000 27,00 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials
BQUAM000 u Reconeixement mèdic 1,000      x 27,00000 = 27,00000

Subtotal: 27,00000 27,00000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 27,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,00000

P-95 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme Rend.: 1,000 167,82 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials
BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 1,000      x 167,82000 = 167,82000

Subtotal: 167,82000 167,82000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000

COST DIRECTE 167,82000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 167,82000
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OBRA 01 Pressupost SEGURETAT I SALUT

CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812 (P - 1)

3,28 40,000 131,20

2 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim
de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat segons UNE EN
812 (P - 2)

11,96 2,000 23,92

3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l´entelament, homologades
segons UNE EN 167 i UNE EN 168 (P - 3)

5,21 4,000 20,84

4 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal
de barnilla d´acer recoberta de PVC, amb visors circular de 50 mm
de d foscos de color DIN 5, homologades segons BS_EN 175 i UNE
EN 169 (P - 4)

4,53 4,000 18,12

5 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal,
adaptables amb cinta elàstica, amb visors circular de 50 mm de d
roscats a la muntura, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN
168 (P - 5)

6,26 2,000 12,52

6 H1425450 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer,
amb muntura de PVC i adaptables amb cinta elàstica, amb visor de
tela metàl.lica, homologades segons UNE EN 1731 (P - 6)

3,28 2,000 6,56

7 H1426160 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb
muntura universal, amb visor de malla de reixeta metàl.lica,
homologades segons UNE EN 1731 (P - 7)

5,15 2,000 10,30

8 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d´1.35
mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE EN 175 (P - 8)

7,50 4,000 30,00

9 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l´encebament d´arcs elèctrics , de policarbonat transparent , per a
acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 9)

6,47 1,000 6,47

10 H1431101 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2
i UNE EN 458 (P - 10)

0,24 35,000 8,40

11 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE EN 352, UNE EN 397 i UNE EN
458 (P - 11)

14,00 10,000 140,00

12 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN
140 (P - 12)

1,56 20,000 31,20

13 H1455710 u Parella de guants d´alta resistència al tall i a l´abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i
subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE EN 388 i UNE
EN 420 (P - 13)

2,10 10,000 21,00

14 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior
de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats
segons UNE 407 i UNE EN 420 (P - 14)

4,69 4,000 18,76

15 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per
manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vius nivell 2,
homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420 (P - 15)

3,22 2,000 6,44

16 H145F004 u Parella de guants d´alta visibilitat pigmentats en color fosforescent 6,00 2,000 12,00

euros
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per estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats
segons UNE 471 i UNE EN 420 (P - 16)

17 H1461110 u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE
EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347 (P - 18)

4,93 40,000 197,20

18 H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de
niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1,
UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2,
UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE
EN 347/A i UNE EN 347-2 (P - 20)

5,68 30,000 170,40

19 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1,
UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2,
UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE
EN 347/A i UNE EN 347-2 (P - 21)

20,60 35,000 721,00

20 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d´impactes al taló i amb plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE
EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN346, UNE EN 346/A1, UNE
EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2 i UNE
EN 12568 (P - 22)

23,25 4,000 93,00

21 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN
344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN
346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN
347/A i UNE EN 347-2 (P - 23)

23,80 4,000 95,20

22 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE EN 344-2 i UNE EN 12568 (P -
24)

2,09 10,000 20,90

23 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 25) 12,91 4,000 51,64
24 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants,

bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d´ajust, element dorsal
d´enganxament d´arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d´amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE EN 361, UNE EN 362, UNE EN 364, UNE EN 365 i
UNE EN 354 (P - 26)

48,23 4,000 192,92

25 H147L005 u Aparell d´ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d´alçària, homologat segons UNE EN 795 (P - 27)

43,30 2,000 86,60

26 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar (P - 28) 21,61 8,000 172,88
27 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),

color beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada
segons UNE EN 340 (P - 29)

22,97 25,000 574,25

28 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster 20,97 4,000 83,88

euros
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i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE EN 340 (P - 30)

29 H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó
(65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE EN 340 (P - 31)

20,97 2,000 41,94

30 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o tubers, de cotó sanforitzat
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors
dotades de cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE EN
340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348 (P - 32)

19,72 2,000 39,44

31 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beige amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE EN 340 (P - 33)

8,86 40,000 354,40

32 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors
i/o tubers, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE EN 340 (P
- 34)

8,86 4,000 35,44

33 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 35) 4,03 25,000 100,75
34 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P - 36) 13,73 4,000 54,92
35 H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a

l´esquena, homologada segons UNE EN 471 (P - 37)
18,79 2,000 37,58

36 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340 (P
- 38)

6,49 10,000 64,90

37 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE EN
340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348 (P - 39)

23,58 4,000 94,32

38 H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE EN
340, UNE EN 470-1 i UNE EN 348 (P - 40)

45,93 4,000 183,72

39 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster
i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE EN 340 (P - 41)

11,13 4,000 44,52

40 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador,
elaborat amb serratge, homologats segons UNE EN 340, UNE EN
470-1 i UNE EN 348 (P - 42)

25,39 4,000 101,56

41 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe
00, logotip color beige, tensió màxima 500 V, homologats segons
UNE EN 420 (P - 17)

19,45 4,000 77,80

42 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 19)

53,59 4,000 214,36

TOTAL CAPÍTOL 01.01 4.403,25

OBRA 01 Pressupost SEGURETAT I SALUT

CAPÍTOL 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials
contra caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de
subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

7,63 64,000 488,32

2 H1512005 m2 Protecció col.lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues 2,85 4.561,312 12.999,74

euros
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amb malla de polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals
amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs (P
- 44)

3 H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales
en tota l´alçària amb xarxa-teló normalitzada (UNE EN 1263-1) de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda
perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d´impacte
d´acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs (P - 45)

12,20 166,600 2.032,52

4 H1512021 m2 Protecció contra caigudes en forats horitzontals en el terreny per a
pilotis i/o murs pantalla, posició horitzontal, i amb el desmuntatge
inclòs (P - 46)

11,86 170,670 2.024,15

5 H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal de d´obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de d nuada a la
xarxa, fixada amb fleix i tacs d´expansió i amb el desmuntatge
inclòs (P - 48)

3,98 17,250 68,66

6 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d´alçària 1 m, amb travesser de
tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl.lic amb
mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 49)

5,23 233,200 1.219,64

7 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d´excavacions,
d´alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i
muntants de tub metàl.lic de 2.3´´, sòcol de post de fusta, ancorada
al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 50)

10,40 169,400 1.761,76

8 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei
i amb el desmuntatge inclòs (P - 51)

4,33 160,200 693,67

9 H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d´ascensor, d´alçària 1
m, fixada amb cargols d´ataconat als brancals de fàbrica i amb el
desmuntatge inclòs (P - 52)

6,20 6,300 39,06

10 H152W029 u Comporta basculant per a subministrament de material, d´estructura
tubular acoblat a barana i amb el desmuntatge inclòs (P - 53)

56,06 2,000 112,12

11 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color
ambre (P - 54)

47,32 5,000 236,60

12 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d´influència de línies
elèctriques en tensió (P - 55)

83,15 1,000 83,15

13 H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió (UNE
204-001-99) (P - 56)

59,46 1,000 59,46

14 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de
llargària 3 (P - 57)

15,03 1,000 15,03

15 HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 60)

40,62 1,000 40,62

16 HBB11351 u Placa amb pintura reflectora octogonal de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 61)

55,01 1,000 55,01

17 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 62) 10,95 2,000 21,90
18 HBB21851 u Placa amb pintura reflectora de 45x170 cm, per a senyals de trànsit,

fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 63)
129,99 1,000 129,99

19 HBB21A61 u Placa amb pintura reflectora de 95x195 cm, per a senyals de trànsit,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 64)

204,06 1,000 204,06

20 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d´esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell

29,38 1,000 29,38

explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el

euros
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desmuntatge inclòs (P - 65)
21 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d´esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 10 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 66)

23,82 1,000 23,82

22 HBBAB113 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, d 60 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 25 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 67)

154,55 1,000 154,55

23 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 68)

28,43 1,000 28,43

24 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 69)

22,67 1,000 22,67

25 HBBAF004 u Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 70)

36,58 1,000 36,58

26 HBBZA0A1 u Bastidor d´acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical,
mòbil i amb el desmuntatge inclòs (P - 71)

15,45 10,000 154,50

27 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d´alçària (P - 72) 8,94 15,000 134,10
28 HBC19081 m Cinta d´abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge

inclòs (P - 73)
1,21 60,000 72,60

29 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 74)

1,97 60,000 118,20

30 HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d´alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb
el desmuntatge inclòs (P - 75)

125,61 1,000 125,61

31 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d´alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 76)

4,91 104,300 512,11

32 HBC1S0K0 u Llanterna de tràfic amb difusor, recarregable (P - 77) 157,97 1,000 157,97
33 H15Z1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6

persones (P - 58)
109,14 8,000 873,12

34 H1512212 m Protecció col.lectiva vertical de perímetre del sostre amb xarxa per
a proteccions superficials contra caigudes de fil trenat de poliamida
no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de d nuada a la
xarxa, d´alçària 5 m, amb ancoratges d´emborsament inferior,
fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó,
cordes d´hissat i subjecció de 12 mm de d, pescant metàl.lic de
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el
formigó, en 1a col.locació i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

8,97 912,263 8.183,00

TOTAL CAPÍTOL 01.03 32.912,10

OBRA 01 Pressupost SEGURETAT I SALUT

CAPÍTOL 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
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1 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat
i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 78)

202,76 18,000 3.649,68

2 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P
- 79)

141,42 36,000 5.091,12

3 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat
i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera
de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 80)

132,40 18,000 2.383,20

4 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre
tauler de fusta (P - 81)

39,98 2,000 79,96

5 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 82)

49,18 40,000 1.967,20

6 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 83)

166,74 12,000 2.000,88

7 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 84)

372,16 6,000 2.232,96

8 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 85)

46,68 4,000 186,72

9 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d´amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 86)

85,42 4,000 341,68

10 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 87)

101,39 1,000 101,39

11 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 88)

473,64 1,000 473,64

12 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 89)

77,44 1,000 77,44

13 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 90)

46,73 6,000 280,38

14 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P -
91)

1,58 10,000 15,80

15 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 92)

162,65 1,000 162,65

16 HQUA1100 u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança
general de seguretat i higiene en el treball (P - 93)

99,05 1,000 99,05

TOTAL CAPÍTOL 01.04 19.143,75

OBRA 01 Pressupost SEGURETAT I SALUT

CAPÍTOL 05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
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1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 95) 167,82 6,000 1.006,92
2 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut (P - 59) 15,23 80,000 1.218,40

TOTAL CAPÍTOL 01.05 2.225,32

OBRA 01 Pressupost SEGURETAT I SALUT

CAPÍTOL 06 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 94) 27,00 35,000 945,00

TOTAL CAPÍTOL 01.06 945,00

euros
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 4.403,25
CAPÍTOL 01.03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 32.912,10
CAPÍTOL 01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 19.143,75
CAPÍTOL 01.05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 2.225,32
CAPÍTOL 01.06  DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL 945,00
OBRA 01 Pressupost SEGURETAT I SALUT 59.629,42

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
59.629,42

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: OBRA Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA 01 Pressupost SEGURETAT I SALUT 59.629,42

59.629,42

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .................................................................... 59.629,42

13,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 59.629,42..................................................... 7.751,82

6,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 59.629,42.................................................... 3.577,77

Subtotal 70.959,01

16,00 % IVA SOBRE 70.959,01.................................................................................. 11.353,44

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 82.312,45

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( VUITANTA-DOS MIL TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS )
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CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ (CTE) 

 
 
El CTE s’aprova pel RD 314/2006 i es publica al COE el 28/03/2006. 
 
Entrada en vigor: 
 

- En general al dia següent de la seva publicació 
- Als 6 mesos (28/09/2006): 

o Seguretat d’incendis (DB SI) 
o Seguretat d’utilització (DB SU) 
o Estalvi d’energia (DB HE) 

 HE1 Limitació de demanda energètica 
 HE2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques 
 HE3 Eficiència energètica de la il·luminació 
 HE4 Contribució solar mínima d’ACS 
 HE5 Contribució fotovoltaica mínima 

- Als 12 mesos (28/03/2007): 
o Seguretat estructural (SE en diversos DB) 
o Salubritat (DB HS) 

 HS1 Protecció davant humitats 
 HS2 Recollida i evacuació de residus 
 HS3 Qualitat d’aire interior 
 HS4 Subministrament d’aigua 
 HS5 Evacuació d’aigües 

 
Durant aquests 2 períodes transitoris el projectista pot optar per aplicar les Normes Bàsiques 
relacionades que ja estan derogades o bé els Documents Bàsics alternatius. 
 
Normativa derogada: 
 

- Aïllament tèrmic: NRE-AT-87 (per projectes a partir del 28/09/2006) 
- Contra incendis: NBE-CPI-96 (per projectes a partir del 28/09/2006) 
- Aigua potable: NIA 75  (per projectes a partir del 28/03/2007) 

 
Normativa coexistent: 
 

- Electricitat: REBT 02 (vigent) 
- Calefacció: RITE 98  (en revisió però encara vigent) 

 
Comentaris 
 

- Suposarà un augment de cost de construcció 
 
Començament d’obres 
 
L’administració municipal pot revocar les llicències concedides sota règim transitori si les obres no 
comencen en el termini de 3 mesos de des la notificació de l’atorgament. 
 
 

Barcelona, febrer de 2.007 
Eng. Sergi Armengol Gallemí 
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1. OBJECTE 

 
L’objecte d’aquest capítol és el de definir les instal·lacions de protecció contra incendis per 
a un edifici plurifamiliar, de 50 habitatges, amb pàrking i locals comercials al carrer Joan 
Ubach 46-50 de Santa Coloma de Gramenet per tal de garantir uns serveis adequats als 
usuaris i el compliment de tota la reglamentació en vigor que sigui d’aplicació. 
 
 
2. ANTECEDENTS 
 
La llicència municipal d’activitat del pàrking ja ha estat concedida aplicant la NBE-CPI-96 
segons el projecte visat pel COEIC amb núm. 334394. 
 
 
3. NORMATIVA 
 
En relació d’aquest projecte s’ha tingut en compte la següent relació no exhaustiva de la 
normativa vigent: 
 

 RD 314/2006. CTE: DB-SI. Seguretat en cas d’incendi. 
 RD 314/2006. CTE: DB-SU. Seguretat d’utilització 

 
 
4. CARACTERÍSTIQUES DE L’EDIFICI 
 
Es tracta d’un edifici de deu plantes sobre rasant que s’adapta a una topografia marcada 
amb desnivells pronunciats al solar. A l’edifici hi ha dues plantes destinades a garatge. 
Utilitzant la nomenclatura dels projecte arquitectònic el desglossament de superfícies, així 
com l’ús a què es destinen, és el següent: 
 

 Ús principal 
Planta 0 o Baixa Comercial 
Planta 1 Habitatge 
Planta 2 Habitatge 
Planta 3 Habitatge 
Planta 4 Habitatge 
Planta 5 Habitatge 

Garatge 
Planta 6 Habitatge 

Garatge 
Planta 7 o Baixa Habitatge 

Comercial 
Planta 8 Habitatge 
Planta 9 Habitatge 
Planta 10 Habitatge 
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Els 50 habitatges de l’edifici es classifiquen segons les seves característiques en: 
 

 Quanititat Sup. útil (m2) 
Tipus A 4 59.72 
Tipus B 4 57.30 
Tipus C 4 60.50 
Tipus D 3 58,30 
Tipus E 3 61,20 
Tipus F 3 74,00 
Tipus G 3 67,10 
Tipus H 3 90,30 
Tipus I 16 89,50 
Tipus J 3 61,10 
Tipus K 4 72,80 
 50  

 
 
Per plantes queden repartits de la manera següent: 
 
 PLANTA  
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Tipus A        1 1 1 1 4 
Tipus B        1 1 1 1 4 
Tipus C        1 1 1 1 4 
Tipus D         1 1 1 3 
Tipus E         1 1 1 3 
Tipus F         1 1 1 3 
Tipus G         1 1 1 3 
Tipus H         1 1 1 3 
Tipus I  1 1 2 3 3 3 3    16 
Tipus J      1 1 1    3 
Tipus K   1 1 1 1      4 
Total  1 2 3 4 5 4 7 8 8 8 50 
 
 
 
5. SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 
 
5.1. Propagació interior 
 
En tractar-se d’un edifici amb l’ús principal tipificat com Residencial Habitatge, constitueix 
sector d’incendi diferenciat dels local comercials de la planta baixa i pàrking de plantes 
soterrani que constitueixen sectors d’incendi independents. 
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Així, es dóna compliment a la taula 1.1 de la secció SI1 del CTE en relació a les 
condicions de compartimentació en sectors d’incendi:: 
 
 
Ús previst 
 

 
Ubicació per plantes a l’edifici Condicions dels sectors d’incendi 

HABITATGE 

 
Bloc c/ Esprius: planta 0 a +7 
Bloc c/ Ubach: planta +7 a +10 
 

 
Superfície construïda < 2.500 m2 
 

 
COMERICAL 
 

 
Locals (2) c/ Ubach: planta +7 
Local (1) c/Espriu: planta 0 
 

Superfície construïda < 500 m2 

 
PÀRKING 
 

 
Bloc c/ Ubach: planta +5 a +6 Superfície construïda < 2. 500 m2 

 
Els elements que separen els habitatges entre sí o dels espais comuns han de ser, com a 
mínim, EI 60. 
 
En el cas d’ascensors, amb els accessos fora del recinte de l’escala protegida, han de 
disposar de portes EI 30 (segons la UNE-EN 81-58:2004) excepte a la planta soterrani del 
pàrking on cal un vestíbul d’independència. 
 
Cal donar compliment a la taula 1.2 de la secció SI1 del CTE en relació a la resistència al 
foc de parets, sostres i portes que delimitin sectors d’incendi: 
 
 

 
 

Pàrking 
 

 
Locals comercials 

 
Habitatges 

 
Element 

 

 
Sector sota rasant 

 

 
Sector sobre rasant: H < 15 m 

 

Parets i sostres 
 

EI 120 
 

 
EI 90 

 
EI 60  

 
Portes de pas 

 
EI2 60-C5 

 
EI2 60-C5 

 
EI2 30-C5 

 
 
Així doncs, s’ha previst aconseguir la compartimentació necessària dels elements de 
comunicació vertical de l’edifici amb portes de pas EI2 t-C5 segons correspongui. 
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D’altra banda, en compliment de la taula 2.1 de la secció SI1 del CTE s’han de considerar 
els següents locals de risc especial: 
 

a) Locals utilitzats com a traster, a la planta +4 del bloc del c/ Espriu. 
b) Local de comptadors d’electricitat, a la planta baixa des del c/ Ubach (planta +7). 

 
En aquest cas, pels locals considerats, el recorregut d’evacuació serà inferior a 25 metres. 
 
A més a més, cal assegurar que la resistència al foc requerida als elements de 
compartimentació d’incendis ha de mantenir-se en aquells punts on siguin atravessats per 
instal·lacions tal com cables, canonades, conductes de ventilació, etc. 
 
En aquest sentit, les condicions de reacció al foc dels components de les instal·lacions 
elèctriques tal com cables, tubs, safates, armaris, etc., es determinen segons la seva 
reglamentació específica. 
 
Excepte per a l’interior dels habitatges, cal donar compliment a la taula 4.1 de la secció 
SI1 del CTE en relació a la reacció al foc dels revestiments (que superin el 5% de la 
superfície total) d’elements constructius pels següents recintes: 
 
 
Recinte 
 

 
Sostres i parets Terres 

Espais comuns 
 

C-s2,d0 
 

 
EFL 

 
 
Pàrking 
 

 
A2-s1,d0 A2FL-s1 

 
Escala protegida 
 

 
B-s1,d0 CFL-s1 

 
Falsos sostres 
Patis d’instal·lacions 
Etc. 
 

 
 

B-s3, d0 BFL,s2 * 

 
* Als falsos sostres fa referència al material situata a la cara superior  

* Pels recintes de configuració vertical com els patis d’instal·lacions no és aplicable. 
 
5.2. Propagació exterior 
 
Queda limitat el risc de propagació exterior horitzontal a través de les façanes dels blocs 
diferenciats d’habitatges a partir de la planta +7 ja que la distància entre elles és superior 
al límit normatiu de 3 metres. 



ττAAUU  ®® 
 

 5

 
En relació al risc de propagació exterior vertical entre la planta baixa (locals comercials) i 
la planta primera (habitatges) és dona compliment al valor normatiu EI60 pels elements de 
la façana. 
 
En relació a les plantes de coberta, qualsevol element d’il·luminació, ventilació o extracció 
de fums han de donar compliment al valor normatiu de reacció al foc BROOF(t1). 
 
 
5.3. Evacuació d’ocupants 
 
Per tal de determinar l’ocupació de l’edifici en estudi, s’ha tingut en compte que tant els 
locals comercials com el pàrking necessiten un projecte d’activitat específic. 
 

 
Ús previst 

 
Zona Ocupació 

HABITATGE Habitatge 
 

20 m2 / persona 
 

 
Tenint en compte el caràcter alternatiu de les distintes zones de l’edifici només s’han 
considerat les superfícies de l’interior dels habitatges: 
 

• Habitatges (23) corresponents al bloc del c/ Espriu: 1.907,50 m2 
• Habitatges (27) corresponents al bloc del c/ Ubach: 1.762,78 m2 

 
Així doncs, resulta la següent ocupació: 
 

• Habitatges – Bloc c/ Espriu:     96 persones 
• Habitatges – Bloc c/ Ubac:     89 persones 

 
Cal donar compliment a la taula 3.1 de la secció SI3 del CTE en relació a les sortides de 
planta i recorreguts d’evacuació: 
 

 
Sortides de planta 

 
Condicions (plantes d’habitatges) 

Només 1 

 
Ocupació màxima de 100 persones per cada escala. 
Longitud màxima del recorregut d’evacuació de 25 metres. 
Altura d’evacuació < 28 metres. 
 

 
En aquest sentit, a la planta de desembarcament de les escales, el flux de persones que 
les utilitzarà es suma a la sortida de planta que els hi correspongui per tal de determinar la 
seva amplada a efectes d’evacuació. 
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Es dóna compliment als requeriments de la taula 4.1 de la secció SI3 del CTE: 
 

 
Tipus d’element 

 
Condicions (plantes d’habitatges) 

Portes i passos 
 
A > P/200 > 0,80 m. 
 

Passadissos 
 
A > P/200 > 1,00 m. 
 

Escales no protegides 
 
Evacuació descendent: A ≥ P/160 > 1, 00 m 
 

 
Tal com es determina a la taula 5.1 de la secció SI3 del CTE en relació a la protecció de 
les escales, com que l’altura d’evacuació descendent és inferior a 14 en tots els casos, les 
escales no han de ser protegides. 
 
D’altra banda, cal realitzar la senyalització de les sortides d’evacuació segons la norma 
UNE 23034:1998 amb els criteris definits a la secció SI3 del CTE. 
 
 
5.4. Detecció, control i extinció 
 
Aquestes instal·lacions preventives i d’extinció d’incendis han de ser executades per 
instal·ladors degudament autoritzats i complir amb allò indicat en el RD 1942/1993. 
 
Cal donar compliment a la taula 1.1 de la secció SI4 del CTE en relació a la dotació 
d’instal·lacions de protecció contra incendis: 
 

• Extintors portàtils 6 kg d’ABC, tal com s’indica als plànols. 
 
S’ha previst la col·locació d’extintors portàtils de manera que la seva distància des d’un 
origen d’evacuació no sigui superior a 15 metres. 
 
L’eficàcia de cada extintor ha de ser 21A-113B i és necessari que existeixi una indicació 
d’aquesta eficàcia a l’extintor; així com l’etiqueta de característiques i utilització segons la 
norma  UNE 23111. 
 
Cal situar-los on existeixi major probabilitat d’incendi, pròxims a les sortides i sempre en 
llocs de fàcil visibilitat i accés de forma que, com a màxim, la part superior quedi a una 
altura inferior de 1,70 m del sòl. 
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5.5. Intervenció dels bombers 
 
Es dóna compliment a l’article 6 del Decret 241/1994 en relació a les condicions d’entorn i 
d’accessibilitat per a la intervenció dels bombers i l’evacuació de les persones: 
 

 Espai públic d’ample total > 8 metres 
 Alçada útil de pas > 3,70 metres 
 Amplada útil lliure de pas > 6 metres 
 Pendent < 15% 
 Sobrecàrrega d’ús > 2.000 kg/m2 

 
 
5.6. Resistència al foc de l’estructura 
 
Es dóna compliment a la taula 3.1 de la secció SI6 del CTE en relació a la resistència al 
foc dels elements estructurals principals: 
 

 
 

Pàrking 
 

 
Locals comercials 

 
Habitatges 

 
Element 

 

 
Sector sota rasant 

 

 
Sector sobre rasant: H < 14 m 

 

Forjats i pilars 
 

R 120 
 

 
R 90 

 
R 90  

 
 
En aquest sentit, l’estructura es defineix en el capítol corresponent del projecte 
arquitectònic. 
 
 
6. SEGURETAT EN CAS D’UTILITZACIÓ 
 
Cal donar compliment a la taula 1.1 de la secció SU4 del CTE en relació als nivells mínims 
d’il·luminació: 
 

  
  

Il·luminació 
 

Escales 10 lux Només persones 

Resta de zones   5 lux Zona exterior 
També vehicles  10 lux 

Escales 75 lux Zona interior Només persones 
Resta de zones 50 lux 

 
Amb un factor d’uniformitat mitjana del 40% com a mínim. 
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A més a més, cal disposar d’enllumenat d’emergència (a més de 2 metres per sobre del 
nivell del terra) a les zones següents: 
 

- Recintes d’ocupació > 100 persones. 
- Recorreguts d’evacuació, segons la DB SI. 

 Portes d’evacuació. 
 Escales, a cada tram. 
 Canvis de nivell. 
 Canvis de direcció. 

- Locals de risc especial la DB SI. 
- Serveis higiènics generals. 
- Quadres elèctrics de les zones anteriors. 
- Senyals de seguretat. 

 
La font d’energia per aconseguir aquest enllumenat estarà constituïda per equips 
autònoms automàtics amb bateria pròpia, que s’han de posar en funcionament quan la 
tensió falli o es rebaixi més del 30 % del seu valor nominal i el seu funcionament serà, 
com a mínim, d’una hora, i una vegada restablert el subministrament elèctric han de 
deixar de funcionar. 
 
 
7. CONCLUSIONS 
 
Les mesures de protecció contra incendis ja previstes en el projecte arquitectònic inicial, 
segons la normativa de referència NBE-CPI-96, resulten ser suficients per a donar 
compliment a la nova normativa d’aplicació CTE DB-SI. 
 

 
ESPAIS COMUNS D’HABITATGES 

 
Instal·lació Valor normatiu Valor projectat 

Extintors portàtils Exigida Instal·lada 

Enllumenat d’emergència Exigida Instal·lada 

 
 
Tot i això, sí que cal tenir en compte tot allò indicat en el CTE en relació a les obres: 
 

- Recepció de productes, equips i sistemes. 
- Control d’execució de l’obra. 
- Documentació de l’obra executada. 

 
 
Barcelona, juliol de 2.007 
 
Eng. Sergi Armengol Gallemí 
TAU – Transferències d’Arquitectura i Urbanisme, SL 
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 Ref. del projecte  

 

À M B I T  D ’ A P L I C A C I Ó  (art. 2 de la LOE, art. 2 de la Part I del CTE, Introducció del DB SI) 

Nova construcció  Ampliació  Modificació  Rehabilitació  
 

- Es manté l’ús: → S’aplica als elements afectats per la reforma sempre que allò suposi 
una més gran adequació a les condicions del DB SI. 

  

- Altera l’ocupació o la distribució respecte dels 
elements d’evacuació: 

→ El DB SI s’haurà d’aplicar també a aquests elements d’evacuació.   

- Afecta a elements constructius que suporten 
les instal·lacions de protecció contra incendi: 

→ Aquestes instal·lacions s’hauran d’adequar al DB SI.   

Reforma 

- En qualsevol cas: → Les obres de reforma no podran reduir les condicions de seguretat 
preexistents, quan aquestes siguin menys estrictes que les del DB SI. 

  

- Afecta a una part de l’edifici: → El DB SI s'aplica únicament a aquesta part, així com als elements
d'evacuació que la serveixen. 

  Canvi d’ús 

- Una part d’un edifici d’habitatges destinada a 
qualsevol altre ús es transforma en habitatge. 

→ El DB SI s’aplica únicament a aquesta part. No cal aplicar-ho als 
elements d’evacuació de l'edifici.  

  

 

- Compleixen els paràmetres i procediments del CTE DB SI   Solucions 
adoptades  
en projecte 

- Es proposen solucions diferents a les  establertes en el DB SI, justificant la seva necessitat i adequació.                            
* (S’indicarà si s’hi ha solució diferent en la casella corresponent i es justificarà a part). 

  

 

P A R À M E T R E S  D E  S E G U R E T A T  E N  C A S  D ’ I N C E N D I  

SI 1 Propagació interior 
  

CONDICIONS DE COMPARTIMENTACIÓ 
 

SECTORS D’INCENDI CONDICIONS                                         
segons l’ús i superfície construïda del sector, S                        

Residencial Habitatge - Cada sector té una superfície construïda, S ≤ 2.500 m2 (1) 
- Separació entre habitatges o amb zones comunes ≥ EI 60.   

Aparcament S ≤ 100 m2 - Es compartimenta com a local de risc baix.   

Aparcament S > 100 m2 
- Es compartimenta com a sector independent. 
- Comunicació a través de vestíbul d’independència. 
- Veure fitxa SI- Aparcament. 

  

Establiments d’ús Administratiu, Docent  o 
Residencial Públic, S ≥ 500 m2 

- Cada establiment és sector d’incendi. 
- Condicions segons l’ús.   

Establiments d’ús Comercial o Pública 
Concurrència de qualsevol superfície 

- Cada establiment és sector d’incendi. 
- Condicions segons l’ús.   

- Compartimentats amb elements constructius de resistència 
al foc no inferior a la dels sectors d’incendi.   Escales i ascensors que serveixin a sectors 

d’incendi diferents  
- Ascensors als que no s’accedeix des d’una escala protegida: 

a)  Portes de l’ascensor  E 30, o bé 
b)  Un vestíbul d’independència en cada accés. Sempre en l’accés 

a un local d’ús Aparcament o a un local de risc especial. 

  

 
(1) Es pot duplicar si l’edifici disposa d’una instal·lació d’extinció automàtica i l’altura d’evacuació h <  80 m. 
 

RESISTÈNCIA AL FOC, EI t                              ( E: Integritat; I: aïllament; t: temps exigit en minuts; C: tancament automàtic) 
 

RESISTÈNCIA AL FOC                                      
segons l’ús i l’altura d’evacuació de l’edifici, h 

Sector sota rasant Sector sobre rasant                     

ELEMENTS           
compartimentadors     
de sectors d’incendi 

ÚS DEL SECTOR 

      h ≥ 1,50 m h ≤ 15 m 15< h ≤ 28m h > 28 m 

Residencial Habitatge EI 120 EI 60   EI 90 EI 120 

Administratiu, Docent i 
Residencial Públic S >500 m2 EI 120 EI 60   EI 90 EI 120 

Comercial,                      
Pública Concurrència 

EI 120 
EI 180, h>28 m

EI 90   EI 120 EI 180 

PARETS I 
SOSTRES     

Aparcament S > 100 m2 EI 120 EI 120   EI 120 EI 120 

a) Comunicació directa →                 EI2 t/2 - C5, sent t el temps exigit a la paret   

SECTORS 
D’INCENDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 1.1 

PORTES DE PAS 
b) Amb vestíbul d’independència →   EI2 t/4 - C5, sent t el temps exigit a la paret   

ARC132
En color blau es contemplen aquells paràmetres complementaris que  estan regulats per altres normatives tal com D. 241/1994 "Condicionants urbanístics i de protecció contra incendi..."  i altres documents del CTE  (DB-SU).
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SI 1 Propagació interior (continuació) 
 

JUSTIFICACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC 
a)  S’adopten les classes de resistència al foc que s’obtenen a partir de les taules i/o mètodes simplificats dels 

Annexes del CTE DB SI (Annex C: Formigó, Annex E: Fusta, Annex F: Fàbrica). 

b)  Mitjançant referència a la classe de resistència al foc que apareix en el marcatge CE dels elements constructius 
que en disposin. 

SECTORS 
D’INCENDI 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 1.1 

c)  Mitjançant referència a certificats d’assaigs dels elements emesos per laboratoris acreditats.                         
(Els assaigs corresponents s’especifiquen en el RD 312/2005 i les normes UNE, EN de l’Annex G del CTE DB SI) 

 
 

CLASSIFICACIÓ 
 

CLASSIFICACIÓ  
segons superfície construïda, S i volum construït, V 

ÚS PREVIST 

RISC BAIX RISC MIG RISC ALT 

Aparcament ≤ 100 m2 En qualsevol cas -  -  

Magatzem de residus (escombraries) 5 < S ≤ 15 m2 15 < S ≤ 30 m2   S > 30 m2 

Local de comptadors d’electricitat En qualsevol cas -  -  

Sala de maquinària de ascensors En qualsevol cas -  -  

Sales de calderes, amb potència útil 
nominal P 70< P ≤ 200 kW   200 < P≤ 600 kW   P > 600 kW 

Sales de màquines 
d’instal·lacions de climatització  En qualsevol cas -  -  

Magatzem de combustible sòlid 
per a calefacció -  En qualsevol cas   -  

Centre de transformació,        
Potència total, P ≤ 2.520 kVA En qualsevol cas -  -  

Trasters (inclosos els que comuniquen 
directament amb zones d’aparcament) (1) 50 < S ≤ 100 m2 100 < S ≤ 500 m2   S  > 500 m2 

Trasters o magatzems  - Si la càrrega de foc del conjunt és ≥ 3 x 106 MJ → s’aplicarà el RSCIEI 

CONDICIONS 
- Resistència al foc de l’estructura R 90 R 120   R 180 

- Resistència al foc de parets i 
sostres compartimentadors  EI 90 EI 120   EI 180 

- Vestíbul d’independència  - Sí   Sí 

- Portes de pas  EI2 45-C5 
2 x EI2 30-C5  

Obren cap a l’interior 
del vestíbul d’indep. 

  
2 x EI2 45-C5     

Obren cap a l’interior  
del vestíbul d’indep. 

- Recorregut d’evacuació màxim    
fins a alguna sortida del local (computa en 
la longitud total fins a la sortida de planta) 

≤ 25 m 
≤ 31 m si disposa 

d’extinció automàtica 

  
≤ 25 m 

≤ 31 m si disposa 
d’extinció automàtica 

  
≤ 25 m 

≤ 31 m si disposa 
d’extinció automàtica 

- Parets i sostres:  B-s1,d0 

LOCALS I ZONES 
DE RISC ESPECIAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

- Reacció al foc dels materials 
- Terres:   BFL-s1 

CTE DB SI 1.2 
(1)  Properament podreu consultar a www.oct-catalunya el Document  DT-8 “Trasters en  aparcaments” de la TINSCI, Taula per a la 

Interpretació de la Normativa de Seguretat en cas d’Incendi.  
 

ESPAIS OCULTS (Patinets, cambres, cel-rasos, terres elevats, altres) 

a)   Es mantindrà la dels espais ocupables en els espais ocults, o bé,   

- tancaments: EI t, 

- registres de manteniment: EI t/2 
b)   Es compartimentaran els 

espais ocults respecte dels 
espais ocupables: 

 
sent t, el temps de resistència al foc dels 
espais ocupables 

  

Compartimentació                           
dels espais ocults:     

c)   En qualsevol cas, en canalitzacions verticals no estanques: es limitarà 
els seu desenvolupament vertical a tres plantes i a 10 m.  

  

PASSOS D’INSTAL·LACIONS (Cables, canonades, conduccions, conductes de ventilació, etc.) 

a)   Es col·locarà un mecanisme d’obturació automàtica, o bé,   

ESPAIS OCULTS     
I PASSOS 
INSTAL·LACIONS 
 

 

 

 

 

 

 

 

CTE DB SI 1.3 

Quan travessen elements 
compartimentadors d’incendi 

b)   Es constituiran com a elements passants amb la mateixa resistència  
al foc, EI t, que l’element travessat. 

  

 

ARC132
En el projecte executiu s'especificaran les classes de resistència al foc de les solucions adoptades de parets i sotres donant compliment als valors exigits .
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SI 1 Propagació interior (continuació) 
 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS 
 

REVESTIMENTS (1) SITUACIÓ DE L’ELEMENT 

De sostres i parets (2) (3) De terres (2) 

Zones ocupables (4)                     

excepte l’interior de l’habitatge C-s2,d0   EFL 

Passadissos i escales protegits B-s1,d0   CFL-s1 

Locals de risc especial B-s1,d0   BFL-s1 

Espais ocults no estancs                   
(patinets, cel-rasos, terres elevats, etc.) B-s3,d0      BFL-s2 (5) 

(1)   Sempre que superin el 5% de les superfícies totals del conjunt de parets, del conjunt de sostres o del conjunt de terres. 
(2)   Canonades i conductes que transcorren per les zones que s’indiquen sense recobriment resistent al foc. 
(3)   Materials que constitueixin una capa continguda a l’interior del sostre o paret i que no estigui protegida per una capa ≥ EI 30 .  
(4)   Inclou, tant les de permanència de persones, com les de circulació que no siguin protegides.  
(5)   Es refereix a la part inferior de la cavitat. En espais verticals (per exemple, patinets) aquesta condició no és aplicable. 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

Components de les instal·lacions: 
Cables, tubs, safates, regletes, armaris, etc. 

- Es regulen per la seva reglamentació específica  (REBT 2002) 
* Edificis d’habitatge: Les canalitzacions de la instal·lació d’enllaç i de les derivacions 

individuals seran no propagadores de la flama i de baixa emissíó i opacitat reduïda 

ELEMENTS TÈXTILS DE COBRIMENT   

Carpes, tendalls, altres: - M-2, segons norma UNE 23727:1990 

JUSTIFICACIÓ DE LA REACCIÓ AL FOC   

a)  S’adopten les classes de reacció al foc que especifica el RD 312/2005 per alguns materials. 

REACCIÓ AL FOC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

b)  Mitjançant referència a la classe de reacció al foc que apareix en el marcatge CE dels materials que en disposin.

CTE DB SI 1.4 c)  Mitjançant referència a certificats d’assaigs dels materials emesos per laboratoris acreditats.                         
(Els assaigs corresponents s’especifiquen en el RD 312/2005 i les normes UNE, EN de l’Annex G del CTE DB SI) 

 
SI 2 Propagació exterior 
 

MITGERES RESISTÈNCIA AL FOC ≥ EI 120 
 

RESISTÈNCIA AL FOC PER LIMITAR EL RISC DE PROPAGACIÓ HORITZONTAL 

- Entre dos edificis   - Entre una zona de risc especial   
alt i d’altres zones de l’edifici 

  - Cap a una escala o passadís protegit 
des d’altres zones de l’edifici 

  

 

α 0º 45º 60º 90º 135º 180º Separació entre els punts de les façanes < EI 60:     
es garantirà una distància horitzontal d, en funció de l’angle, α,   
que forma els plans exteriors de la façana. d, en m 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50  

Façanes enfrontades   Façanes a 90º   Façanes a 180 º   

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Façanes a 45º   Façanes a 60º   Façanes a 135º   

FAÇANES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 2.1 

 

  

 
 
 

 

 

ARC132
En el projecte executiu s'especificaran les classes de reacció al foc de les solucions adoptades per als revestiments i altres elements donant compliment als valors exigits .
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SI 2 Propagació exterior (continuació) 
 

RESISTÈNCIA AL FOC PER LIMITAR EL RISC DE PROPAGACIÓ VERTICAL 

- Entre dos sectors d’incendi   - Entre una zona de risc especial alt i d’altres zones més altes de l’edifici 
  

 

    Franja d’1 m ≥ EI 60 en la trobada entre el forjat 
separador de sectors diferents i la façana:  

  

Franja d’1 m ≥ EI 60 que es pot reduir en la 
dimensió de l’element sobresortint en la trobada entre 
el forjat separador de sectors diferents i la façana   amb 
element sobresortint: 

  

  
REACCIÓ AL FOC  

- Façana d’altura > 18 m   - Qualsevol façana el començament de la qual sigui accessible al públic   
(bé des de la rasant del carrer o bé des d’una coberta)  

  

 

FAÇANES 

- Materials que ocupin més del 10 % de l’acabat exterior: B-s3 d2.   

CTE DB SI 2.1 

Classe de 
reacció al foc 

- Materials col·locats a les superfícies interiors de cambres ventilades: B-s3 d2.   
 

RESISTÈNCIA AL FOC  

- Entre dos edificis   - Entre dos sectors d’incendi 
  - Entre una zona de risc especial 

alt i d’altres zones de l’edifici 

  

 

Franja ≥  EI 60 i ≥ 0,50 m,  
mesurada des de l’edifici adjacent en 
la trobada de mitgera entre dos 
edificis i la coberta:                  

Franja  ≥ EI 60 i ≥  1 m          
en la trobada entre la paret 
compartimentadora de dos sectors 
d’incendi i la coberta:                 

Perllongar 0,60 m la mitgera o 
element compartimentador entre 
dos edificis o sectors:  

Mitgera EI 120

Edifici 1 Edifici 2

SECCIÓ

>0,50 m

Franja  EI 60

Coberta
>0,50 m__

 

Coberta
>1 m

Paret EI t

Sector 1 Sector 2

SECCIÓ

_

Franja EI 60

Local de risc alt Local de risc alt

 

 

Sector 2

Paret EI t

Sector 1

SECCIÓ

>0,6 m_

Mitgera  EI 120

EI t
EI 120

Coberta

 
 

Separació entre el punts de la façana i la coberta < EI 60 de sectors o edificis diferents:    

 

 

 
d (m) ≥ 2,50 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0 

h (m) 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 

 
Sent,  

- d, la distància en projecció de la façana a qualsevol zona de coberta < EI 60. 

- l’altura, h, sobre la coberta a la que ha d’estar qualsevol zona de façana < EI 60. 

 
 

REACCIÓ AL FOC  
 

COBERTES 

- Materials que ocupin més del 10 % de l’acabat exterior o que estiguin situats en la cara 
superior dels voladius que sobresurtin > 1 m: BROOF (t1).   

CTE DB SI 2.2 

Classe de 
reacció al foc 

- Lluernaris, claraboies i qualsevol altre element d’il·luminació, ventilació o extracció de fum:  
BROOF (t1).   
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SI 3 Evacuació d’ocupants 
 

ALTURA D’EVACUACIÓ DE L’EDIFICI, h 

- h descendent =                                     m h ascendent (1) =                                         m      
(1) No pot haver ocupació habitual en plantes que tinguin una altura d’evacuació ascendent > 4 m, excepte si es tracta de zones 

d’ocupació nul·la o d’ús aparcament.  Aquesta limitació no s’aplica a la primera planta sota rasant.  

SORTIDES DE PLANTA   (Situades bé en la planta considerada o bé en una planta diferent) 

a) Arrencada                                            
d'una escala no protegida que: 

-  Condueix a una planta de sortida de l'edifici  
-  Té un ull o forat central amb una àrea en planta ≤ 1,30 m². 
*  No es considera sortida de planta si la planta està comunicada amb altres 

per forats diferents dels de l’escala. 
*   L’OMCPI/96 de BCN: no la considera en cap cas com a sortida de planta.  

  

b) Porta d'accés                                     
a una escala protegida que: 

-  Té capacitat suficient  
-  Condueix a una sortida d'edifici. 

  

c) Porta d'accés                                      
a un vestíbul d'independència  
d’escala especialment protegida: 

-  Té capacitat suficient. 
-  Condueix a una sortida d'edifici. 

  

d) Una sortida d’edifici que: - Comunica amb un espai exterior segur.    

SORTIDA D’EDIFICI 

-  Permet la dispersió dels ocupants amb seguretat   

-  Permet l’accés dels bombers i dels mitjans 
d’ajuda als ocupants. 

  

-  No ha de tenir obstacles que puguin oposar-s’hi.   

- Condicions generals:

* Pot ser la coberta d’un altre edifici que sigui 
estructuralment independent, sempre que 
l’incendi no els pugui afectar simultàniament. 

  

- Superfície útil S ≥ 0,5 P m²; - Radi ≤ 0,1 P m 
  sent P, el nombre d'ocupants  
* Quan P ≤ 50 persones, no cal comprovar-ho. 

  - Espai davant de 
cada sortida 
d'edifici:  

- Dimensió més petita serà ≥ 8 m i serà ≥ suma 
amplades de sortides de l’edifici a aquest espai 

  

  

CONFIGURACIÓ 
DE L’EDIFICI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI A                     
D. 241/94 i OMCPI/96 

-   Porta o forat                                         
a un espai exterior segur: 

- Recorregut entre les 
sortides de l’edifici i 
l’espai de maniobra: 

-  L ≤ 60 m 
- Amplada mínima:  1,80 m, si h ≤  8,00 m 
                             3,00 m, si h > 8,00 m               

 

ÚS PREVIST DELS ESTABLIMENTS          
integrats en un edifici d’habitatges 
Segons superfície construïda, S 

COMPATIBILITAT DE L’ELEMENT D’EVACUACIÓ 
 

- Independents de las zones comunes del edifici   
i compartimentats com l’establiment. 

  - Sortides d’ús habitual   
i recorreguts de 
l’establiment fins a  
l’espai exterior segur: 

- Amb vestíbul d’independència poden servir com 
a sortida d’emergència d’altres zones de l’edifici.

  

- Independents de las zones comunes del edifici   
i compartimentades com l’establiment. 

  

COMPATIBILITAT 
DELS ELEMENTS 
D’EVACUACIÓ 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 3                    

Administratiu, Docent i              
Residencial Públic de S > 1.500 m2 , i 
Comercial i Pública Concurrència            
de qualsevol superfície - Sortides d’emergència 

de l’establiment: 
 - Amb vestíbul d’independència si comuniquen 

amb un element comú d’evacuació de l’edifici. 
  

 

ÚS PREVIST  ZONA, TIPUS 
D’ACTIVITAT 

DENSITAT 
D’OCUPACIÓ 
m2 sup. útil/ persona 

SUPERFÍCIE 
ÚTIL      
m2 

OCUPACIÓ 
Nº de persones, P 
Sup. útil/ densitat 

Residencial habitatge  Plantes d’habitatge 20    

Administratiu < 500 m2        
integrat en edifici d’habitatges Plantes o zones d’oficina 10    

Docent < 500 m2                      
integrat en edifici d’habitatges  Conjunt de la planta o de l’edifici 20    

Residencial Públic< 500 m2  
integrat en edifici d’habitatges Zones d’allotjament 20    

Aparcament ≤ 100 m2  Aparcament 40    

CÀLCUL DE 
L’OCUPACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CTE DB SI 3                     
Ocupació ocasional o a 
efectes de manteniment 

Trasters dels habitatges, locals 
d’instal·lacions, sales màquines, 
material de neteja, etc. 

Ocupació  
nul·la 

 
 - 

   TOTAL EDIFICI   
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NOMBRE DE 
SORTIDES EXISTENTS  

CONDICIONS 

 ≤ 100 persones   - Ocupació: 
 

≤ 50 persones: si han de salvar una altura 
ascendent > 2 m fins a una sortida de planta 

  

≤ 25 m, en general (1)   - Longitud del recorregut d’evacuació: 

≤ 50 m si té sortida directa a l’espai exterior 
segur i l’ocupació és ≤ 25 persones.(1)  

  

Una única sortida    
de planta: 

 

- Altura d’evacuació descendent:  ≤ 28 m (2)   

 - Longitud del recorregut d’evacuació: ≤ 35 m (1)   Més d’una sortida 
de planta:     

 
- Longitud fins a un punt des del que 

existeixin, com a mínim, dos 
recorreguts alternatius: 

≤ 25 m (1) 
  

Més d’una sortida 
d’edifici: 

 
- Ocupació de l’edifici:  > 500 persones    

NOMBRE DE 
SORTIDES I 
LONGITUD DELS 
RECORREGUTS 
D’EVACUACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 3.3 

(1) La longitud del recorregut d’evacuació es pot augmentar un 25 % si el sector està protegit per una instal·lació d’extinció automàtica. 
(2) Al menys dues sortides de planta conduiran a dues escales diferents 

 

TIPUS D’ELEMENT  DIMENSIONAMENT VALOR MÍNIM 

 0,80 m    

0,80 m ≤ A porta d’una fulla ≤ 1,20 m.   

0,60 m ≤ A cada fulla en porta de 2 fulles ≤ 1,20 m   

Portes i passos: A  ≥  P / 200    

 

A porta en planta baixa ≥ 0,80 x A escala proteg.   
 1,00 m   Passadissos i rampes: A  ≥  P / 200 

 0,80 m en passadissos ≤ 10 pers. usuaris habit.   

descendent A  ≥  P / 160   1,00 m, en general   Escales no 
protegides per     
a evacuació: ascendent A  ≥  P / (160-10h)   0,80 m, en escales ≤ 10 pers. usuaris habituals   

Escales protegides: E ≤  3 S + 160 AS  1,20 m, en ús docent   

Passos, 
passadissos   
i rampes 

A  ≥  P / 600   1,00 m 
  Zones a l’aire 

lliure: 

Escales A  ≥  P / 480   1,00 m    

Sent, 
A =  Amplada de l’element, [m] 
As = Amplada de l’escala protegida en el seu desembarcament en la planta de sortida de l’edifici, [m] 
h = Altura de evacuació ascendent, [m] 
P = Nombre total de persones que es preveu que passin pel punt l’amplada del qual es dimensiona. 
E = Suma dels ocupants assignats a l’escala. Només caldrà aplicar la hipòtesi de bloqueig de sortides de planta en una de 

las plantes, amb la  hipòtesi més desfavorable; 
S = Superfície útil del recinte de l’escala protegida en el conjunt de les plantes de les que provenen les P persones. 

Inclou la superfície dels trams, dels replans i dels replans intermedis. 
  

JUSTIFICACIÓ DEL DIMENSIONAMENT DELS ELEMENTS D’EVACUACIÓ 

DIMENSIONAMENT 
DELS ELEMENTS 
D’EVACUACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

CTE DB SI 3.4 

En funció de la complexitat de l’edifici caldrà adjuntar un estudi complementari per a justificar el dimensionat 
dels elements d’evacuació: en funció de l’ocupació, distribució d’ocupants fins a les sortides, simultaneïtats, 
hipòtesi de bloqueig, capacitat de les sortides i escales, etc.  

  

 

CONDICIONS SEGONS TIPUS DE PROTECCIÓ DE L’ESCALA (1) 
segons l’altura de evacuació de l’escala, h i el nombre de persones a les que serveix, P 

EVACUACIÓ 

No protegida (2)   Protegida    Especialment protegida   

Descendent  h ≤ 14 m   h ≤ 28 m   En qualsevol cas   

Ascendent h ≤ 2,80 m  
h ≤ 6,00 m i  P ≤ 100 pers. 

  En qualsevol cas   En qualsevol cas 
  

PROTECCIÓ       
DE LES ESCALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 3.5 

(1)  Quan un establiment contingut en un edifici d’ús Residencial Habitatge no hagi de constituir sector d’incendi (segons SI 1), i 
comparteix l’escala amb els habitatges, les condicions exigibles a l’escala són les corresponents a l’ús de l’establiment. 

(2)  Les escales que comuniquin sectors d’incendi diferents però l’altura d’evacuació de les quals no excedeixi de la que s’admet  per les 
escales no protegides, només han d’estar compartimentades respecte d’aquest sectors amb elements constructius de resistència 
a l foc no inferior a la dels sectors d’incendi. 
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PORTES  

-  Batents amb eix de gir vertical.   ‣ Tipus: 

   Amb dispositiu de fàcil i ràpida obertura des del costat del 
que provingui l’evacuació, sense haver d’utilitzar una clau i 
sense haver d’actuar en més d’un mecanisme: 

   (p.e. maneta o polsador segons UNE-EN 179:2003 VC1) 

  

-  En sentit d’evacuació si  P > 200 persones.   

Sortida de planta o 
sortida d’edifici i          
per a > 50 persones 

‣ Sentit d’obertura: 

-  No han d’envair passadissos d’ample < 2,50 m excepte en 
sones d’ús restringit (P < 10 pers.), segons DB SU 2.1.2.   

SI 3.6 

SI 3.4 

En general ‣ Amplada mínima: -  0,80 m 
-  0,80 m ≤ A porta d’una fulla ≤ 1,20 m;  
-  0,60 m ≤ A cada fulla en porta de dues fulles ≤ 1,20 m 

  

PASSADISSOS 
SI 3.4 ‣ Amplada mínima: -  1,00 m 

-  0,80 m en passadissos ≤ 10 persones que siguin usuaris habituals (1,00 m en espais 
d’accés als habitatges segons l’art. 2.2.7  D. 259/2003 d’habitabilitat). 

  

RAMPES 

‣ Amplada mínima: - 1,00 m   

‣ Pendents, trams, replans -  Condicions segons DB SU 4.3   

SI 3.4 

SU 2.4 

‣ Passamans  -  Condicions segons DB SU 4.3   

ESCALA NO PROTEGIDA 

‣ Amplada mínima: - 1,00 m 
- 0,80 m en escales ≤ 10 persones que siguin usuaris habituals. (1,00 m en escales 

d’accés als habitatges segons l’art. 2.2.7  D. 259/2003 d’habitabilitat) 
  

‣ Escala no protegida 
compartimentada: 

-  Recinte compartimentat amb elements constructius de resistència al foc no inferior a 
la dels sectors d’incendi als que serveix.   

‣ Esglaons, trams, replans: 

‣ Passamans: 
- Condicions segons DB SU 4.2   

SI 3.4 

SU 2.4 

‣ Ventilació: - No hi ha requisits de seguretat en cas d’incendi. 
- Condicions d’habitabilitat: si es desenvolupen en més d’una planta, la planta baixa i 

planta última tindran una obertura S ≥ 1 m2 apartat 2.2.8 del D. 259/2003. 
  

ESCALA PROTEGIDA 

‣ Amplada mínima: - 1,00 m 
- 0,80 m en escales ≤ 10 persones que siguin usuaris habituals. (1,00 m en escales 

d’accés als habitatges segons l’art. 2.2.7  D. 259/2003 d’habitabilitat) 

 

‣ Traçat:   -  Recinte destinat exclusivament a circulació. 
-  Traçat continu des de l’inici fins al desembarcament en planta de sortida de l'edifici. 

 

-  Elements separadors EI 120. Estructura R 30.  
-  Reacció al foc dels materials: Parets i sostres B-s1,d0; Terres CFL-s1. 

 

-  Si disposa de façanes, compliran les condicions de SI 2.  

‣ Compartimentació:      

-  No cal compartimentar l’escala en la planta de sortida de l’edifici si comunica amb un 
sector de risc mínim. 

 

‣ Passos d’instal·lacions: -  Portes de registre EI 60 de patinets o de conductes per a instal·lacions.  

- Dos, com a màxim, 

- amb portes EI2 60 C5 i  
- des d'espais de circulació comuns i sense ocupació pròpia. 

- Poden obrir els ascensors, sempre que obrin, a totes les seves plantes, al recinte de 
l'escala protegida considerada o a un vestíbul d'independència. 

‣ Accessos en cada planta:   

- Poden obrir locals destinats a lavabo i neteja. 

 

- ≤ 15 m, des de la porta de sortida del recinte de l'escala fins a una sortida d'edifici.  ‣ Recorregut en la planta 
de sortida de l’edifici: - ≤ 25 m (35 m si n’hi ha dues sortides), si es fa per un sector de risc mínim.  

a) Finestres practicables o forats oberts a l'exterior, Sv ≥ 1 m² en cada planta.  (1)   

b) Conductes independents d'entrada i de sortida d'aire, d’ús exclusiu, que compleixin: 

 - Superfície útil ≥ 50 cm² / m3 de recinte, tant d'entrada com de sortida d'aire            
(en conductes rectangulars la relació entre els costats més gran i menor serà ≤ 4) 

 - Reixetes: d'igual superfície i relació entre costats que el conducte. 
 - Situació de reixetes: en cada planta; entrada d'aire a una altura sobre el terra <1 m 

i sortida d'aire enfrontada a una altura >1,80 m.  

‣ Ventilació (control de fum):

c) Sistema de pressió diferencial conforme a prEN 12101-6.  

‣ Esglaons, trams, replans: 

DISSENY DELS 
ELEMENTS 
D’EVACUACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SI A 

SI 3.4 

SU 2.4 

‣ Passamans:  
- Condicions segons DB SU 4.2 
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ESCALA ESPECIALMENT PROTEGIDA 

‣ Amplada mínima: - 1,00 m 
- 0,80 m en escales ≤ 10 persones que siguin usuaris habituals. (1,00 m en escales 

d’accés als habitatges segons l’art. 2.2.7  D. 259/2003 d’habitabilitat) 

 

‣ Traçat:   -  Recinte destinat exclusivament a circulació. 

-  Traçat continu des de l’inici fins al desembarcament en planta de sortida de l'edifici. 
 

-  Elements separadors EI 120.  

-  Vestíbuls d’independència en cadascun dels accessos des de cada planta. 

-  No cal comprovar la resistència al foc dels elements estructurals continguts.  

-  Reacció al foc dels materials: Parets i sostres B-s1,d0; Terres CFL-s1. 

 

-  Si disposa de façanes, aquestes han de complir les condicions de SI 2.  

‣ Compartimentació:      

-  No cal vestíbul d’independència en la planta de sortida de l’edifici si l’escala comunica 
amb un sector de risc mínim. 

 

‣ Passos d’instal·lacions: -  Poden haver portes de registre EI 60 de patinets o de conductes per a instal·lacions.  

- Dos, com a màxim,  
- Amb vestíbul d’independència i portes 2 x EI2 30 C5 
- des d'espais de circulació comuns i sense ocupació pròpia. 

- Poden obrir els ascensors, sempre que obrin, a totes les seves plantes, al recinte de 
l'escala protegida considerada o a un vestíbul d'independència. 

‣ Accessos en cada planta:   

-  Poden obrir locals destinats a lavabo i neteja. 

 

- ≤ 15 m, des de la porta de sortida del vestíbul d’independència, o si no n'hi ha, des de la 
porta del recinte de l'escala, fins a una sortida d'edifici. 

 ‣ Recorregut en la planta 
de sortida de l’edifici: 

- ≤ 25 m (35 m, si n’hi ha dues sortides), si es fa per un sector de risc mínim.  

a) Finestres practicables o forats oberts a l'exterior, Sv ≥ 1 m² en cada planta.  (1)     

b) Conductes independents d'entrada i de sortida d'aire, d’ús exclusiu que compleixin: 

 - Superfície útil ≥ 50 cm² / m3 de recinte, tant d'entrada com de sortida d'aire            
(en conductes rectangulars la relació entre els costats més gran i menor serà ≤ 4) 

 - Reixetes: d'igual superfície i relació entre costats que el conducte. 
 - Situació de reixetes: en cada planta; entrada d'aire a una altura sobre el terra <1 m 

i sortida d'aire enfrontada i a una altura > 1,80 m.  

‣ Ventilació (control de fum):

c) Sistema de pressió diferencial conforme a prEN 12101-6.  

‣ Esglaons, trams, replans: 

SI A 
SI 3.4 
SU 2.4 

‣ Passamans:  
- Condicions segons DB SU 4.2.  

ESCALA  OBERTA A L’EXTERIOR 

- Forats permanentment oberts a l'exterior que, en cada planta, tenen una superfície 

S ≥ 5A m2,    sent A l'amplada del tram de l'escala, en m.  
 ‣ Obertures:   

- Si comuniquen amb un pati, les dimensions de la projecció horitzontal d'aquest han 
d'admetre el traçat d'un  cercle inscrit de 15 m de diàmetre. 

 

SI A 

‣ S’assimila a escala 
especialment protegida:  

- Han de reunir totes les condicions d’escala protegida, però 
- No cal disposar de vestíbuls d'independència en els seus accessos. 

 

VESTÍBUL D’INDEPENDÈNCIA 

‣ Compatibilitat:   -  Els vestíbuls d'independència de les escales especialment protegides no podran ser-ho 
simultàniament de locals de risc especial. 

 

-  Recinte destinat exclusivament a circulació entre dos sectors o zones.                         
-  Únicament pot comunicar amb les zones a independitzar o amb lavabos de planta. 

 ‣ Compartimentació:      

-  Parets  EI 120 i portes 2 x EI2 30 C5.  
-  Reacció al foc dels materials: : Parets i sostres B-s1,d0; Terres CFL-s1. 

 

‣ Distància entre portes: -  ≥ 0,50 m, entre els contorns de les superfícies escombrades per les portes.   

SI A 

‣ Ventilació del vestíbul 
d’independència d’escales 
especialment protegides 
(control de fum): 

-  Les mateixes condicions que les exigides per a la ventilació d’escales especialment 
protegides, adoptant alguna de les següents opcions:  

a) Finestres practicables o forats oberts a l'exterior 
b) Conductes independents d'entrada i de sortida d'aire 
c) Sistema de pressió diferencial  

 

DISSENY DELS 
ELEMENTS 
D’EVACUACIÓ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(1) Les obertures poden donar a espai públic o pati de ventilació segons normativa d’habitabilitat i/o urbanística.  

Properament podreu consultar a www.oct-catalunya el Document  DT-6 “Patis per a la ventilació d’escales protegides i especialment 
protegides” de la TINSCI, Taula per a la Interpretació de la Normativa de Seguretat en cas d’Incendi. 

 

- Senyalització - No és obligatòria en ús residencial habitatge segons el CTE DB SI 3.7.   SENYALITZACIÓ I 
ENLLUMENAT DE 
RECORREGUTS 

- Enllumenat d’emergència 
segons DB SU 4.2.1 

- Qualsevol recorregut d’evacuació  
- Recintes > 100 persones 
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SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendi 
  

INSTAL·LACIONS 
segons l’altura d’evacuació de l’edifici, h, i                   
la superfície construïda, S. 

CONDICIONS 
 

En qualsevol cas 
 

-  Eficàcia: 21A – 113B 
-  Ubicació: en cada planta a 15 m de qualsevol origen d’evacuació 
-  Col·locació: ≤1,70 m sobre el nivell del terra, segons RIPCI 

  

-  Eficàcia: 21A – 113B 
-  Col·locació: ≤1,70 m sobre el nivell del terra, segons RIPCI 

  

-  Ubicació a 
l’exterior del local: 

-  un proper a la porta d’accés que podrà servir a 
diversos locals o zones. 

  

- de risc especial alt: L ≤ 10 m, des de qualsevol 
punt a un extintor, inclòs el situat a l’exterior. 

  

Extintors portàtils     

Locals i zones de risc 
especial segons SI 1 
(per exemple: trasters,       
locals d’instal·lacions, 
aparcaments ≤ 100 m2 )  -  Ubicació a 

l’interior del local: 

-  de risc especial mig o baix: L ≤ 15 m, des de 
qualsevol punt a un extintor, inclòs l’exterior. 

  

Boques d’incendi  Locals i zones de risc 
especial alt segons SI 1  
(degut a matèries sòlides) 

- Tipus: BIE 25 mm 
-  Ubicació:   A ≤ 5 m de la sortida de cada sector d’incendi. Distància 
≤ 25 m des de qualsevol punt del local fins a la BIE més propera. 

-  Col·locació: 1,50 m sobre el nivell del terra. 

  

Columna seca  h > 24 m -  Ubicació:    - Presa d’aigua en façana  
                      - Columna ascendent situada en caixa d’escala   
                      - Sortides en planta: En plantes parells fins a la vuitena i  

en totes les plantes a partir d’aquesta. 
-  Col·locació:- Centre de les boques a 0,90 m sobre el nivell del terra. 

  

En qualsevol cas -  Un hidrant d’incendi a la via pública a ≤ 100 m de qualsevol punt de la 
façana accessible, segons el D. 241/94. 

- Aquest hidrants compten per  cobrir la dotació exigida pel DB SI 4. 

  

h descendent > 28 m - 1 cada 10.000 m2 o fracció    

h ascendent > 6 m - 1 cada 10.000 m2 o fracció    

5.000 ≤ S ≤ 10.000 m2 - 1    

Hidrants exteriors 

S > 10.000 m2 - 1 més cada 10.000 m2 addicionals o fracció   

Extinció automàtica h > 80 m    

Detecció i alarma h > 50 m -  Detectors i dispositius d’alarma en zones comunes, com a mínim   
- Capacitat de càrrega:  630 Kg   
- Cabina: 1,40 m2    
- Amplada de portes: 0,80 m   
- Velocitat: Permet realitzar tot el recorregut en 60 s.   

  

  

- Accionament: Polsador situat a la planta d’accés a l’edifici, 
al costat dels comandaments de l’ascensor i 
amb la  inscripció “Ús exclusiu de bombers” 

Permet que baixi a la planta d’accés i que 
es maniobri exclusivament des de la cabina.   

DOTACIÓ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 4.1 

Ascensor 
d’emergència 

h > 35 m 

- Font pròpia d’energia: Autonomia d’una hora.   
 

  - “Reglament d’instal·lacions de Protecció contra incendis”, RIPCI, les seves disposicions complementàries 
i qualsevol altra documentació específica que li sigui d’aplicació:  es complimentaran en les instal·lacions de 
protecció contra incendis, així com en llurs materials, components i equips. 

 

  

DISSENY, 
EXECUCIÓ,    
POSTA EN 
FUNCIONAMENT    
I MANTENIMENT 
 CTE DB SI 4.1  

- Certificat de l’empresa instal·ladora (Art. 18 del RIPCI): cal presentar-lo davant l’òrgan competent de la 
Comunitat Autònoma per a la posta en funcionament de les instal·lacions. 

  

 

ÀMBIT 

- Extintors   
- Boques d’incendi   
- Polsadors manuals   

Instal·lacions de protecció contra 
incendis d’utilització manual:     

- Dispositius d’accionament dels sistemes d’extinció   

CONDICIONS  

- Normativa - Senyalització en general: UNE 23033-1 
- Senyalització fotoluminiscent: UNE 23025-4: 1999   

SENYALITZACIÓ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CTE DB SI 4.2 
- Visibilitat - Els senyals seran visibles inclòs si falla l’enllumenat normal.  

* Disposaran d’enllumenat d’emergència segons CTE DB SU 4. 
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SI 5 Intervenció de bombers i Decret 241/94 “Condicionants urbanístics i de protecció contra 
incendi complementaris de la NBE-CPI/91”, si estableix condicions més exigents (*) 
  

VIAL D’APROXIMACIÓ ALS ESPAIS DE MANIOBRA   en edificis d’altura d’evacuació h > 9 m       

‣ Altura lliure mínima o de gàlib: - 4,50 m   

- en general: - 3,50 m  
* 6,00 m en carrers d’amplada total > 12 m 

  ‣ Amplada lliure mínima 

- en trams corbats: - 7,20 m, delimitada pel traçat d’una corona circular que 
tingui radis mínims de 5,30 m i 12,50 m 

  

* Pendent màxim:   - 15 %   

‣ Capacitat portant: - 20 kN/m2        

ESPAI DE MANIOBRA en edificis d’altura d’evacuació h > 9 m                                                     
(Ha de permetre l’accés dels bombers a la façana a través de l’autoescala del vehicle de bombers) 

‣ Situació: - Al llarg de la façana o de les façanes on es troben els 
accessos principals de l’edifici (* façana accessible).   

‣ Altura lliure mínima o de gàlib: - La de l’edifici.   

‣ Amplada lliure mínima: - 5,00 m   

‣ En vials d’accés sense sortida: - Si el vial té més de 20 m, hi ha espai suficient per a la 
maniobra dels vehicles d’extinció. (Cul de sac:12,50 m de radi)   

* En edificis amb façanes amb passeres o 
balcons: 

- A cada planta es garantiran punts d’accés a la passera o 
balcó a ≤ 20 m dels accessos a l’interior de l’edifici. 

- Si l’espai de maniobra es fa en cul de sac, té:               
amplada lliure ≥ 7 m i amplada total ≥ 10 m. 

  

Separació màxima a façana Altura d’evacuació de 
l’edifici, h SI 5 * D 241/94 

h ≤ 15 m 23 m * 15 m 

15 m < h ≤ 20 m 18 m * 15 m 

‣ Separació màxima del vehicle de bombers  
a la façana:                                                         
(des de l’eix del vehicle al pla de la façana) 

h > 20 m 10 m * 10 m 

‣ Distància màxima fins a qualsevol accés 
principal de l’edifici: 

- 30 m    

‣ Pendent màxima: - 10 %   

‣ Resistència al punxonament: - 10 tones sobre un cercle de ∅ 20 cm. 
   Inclòs tapes de registre de canalitzacions de servei > 15 x 15 cm i 

que compliran també la norma UNE EN 124:1995. 
  

‣ Accessibilitat: -  L’espai de maniobra es mantindrà: lliure de mobiliari urbà, 
arbrat, jardins, fitons o d’altres obstacles. 

-  S’evitaran elements (cables aeris i branques d’arbres) que 
puguin interferir en l’accés dels bombers a la façana amb 
escales o plataformes. 

  

‣ Accés al punt de connexió a la columna 
seca de l’edifici, si n’hi ha: 

-  L ≤ 18 m des de l’espai previst per a l’equip de bombeig.   
-  El punt de connexió serà visible des del camió de bombeig   

* Accés als hidrants d’incendi situats a la via 
pública: - Hidrant a ≤ 100 m de qualsevol punt de la façana accessible   

* VIAL D’APROXIMACIÓ I ESPAI DE MANIOBRA en edificis d’altura d’evacuació h ≤ 9 m  
    (Ha de permetre l’accés dels bombers a la façana mitjançant escales manuals) 

* Situació: - Al llarg de la façana accessible.   

* Altura lliure mínima o de gàlib: - 3,70 m   

- en general: - 3,00 m 
- 4,00 m davant de les façanes accessibles i en > 10 m. 
- 6,00 m en carrers d’amplada total > 12 m 

  * Amplada lliure mínima 

- en trams corbats: - 7,20 m, delimitada pel traçat d’una corona circular que 
tingui radis mínims de 5,30 m i 12,50 m 

  

* Pendent màxim: - 15 %   

CONDICIONS 
D’APROXIMACIÓ    
I ENTORN ALS 
EDIFICIS  
‣ Edificis h > 9 m           
* Qualsevol edifici 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 5.1.1 I 5.1.2        
i D 241/94 * Capacitat portant: - 20 kN/m2        



CTE Paràmetres del DB Seguretat en cas d’Incendi Res idenc ia l Hab i ta tge   plurifamiliar  SI
 

Ref. del projecte:                                                                                                                              versió 1 desembre 2006 - Oficina Consultora Tècnica COAC 

   
11/12

 

ZONES EDIFICADES LIMÍTROFS O INTERIORS A ÀREES FORESTALS  
-  Franja de 25 m d’amplada, lliure d’arbustos o de vegetació que pugui 

propagar un incendi de l’àrea forestal.  
* Massa forestal aclarida i branques baixes esporgades. 

  ‣ Franja de separació: 

- Vial perimetral de 5 m que podrà estar inclòs en la franja. 
* En edificis h ≤ 9 m, no s’exigeix aquest vial perimetral. 

  

a) Dues vies d’accés alternatives (preferentment):             
Compleixen les condicions dels vials d’aproximació.  

  

CONDICIONS 
D’APROXIMACIÓ 
I ENTORN  
DELS EDIFICIS  
‣ Edificis h > 9 m           
* Qualsevol edifici 

 
 
 
CTE DB SI 5.1.2 
i D 241/94 

‣ Vies d’accés: 

b) Accés únic en cul de sac (si no és possible l’opció anterior):  
12,50 m de radi i compleix les condicions d’espai de maniobra. 

     * En edificis h ≤ 9 m, és suficient que l’amplada del vial sigui ≥ 5 m. 

  

 

* Nombre de façanes accessibles: - Una, com a mínim, en qualsevol edifici   

‣ Accessos principals a l’edifici: - Obren a l’espai de maniobra.   

-  Ubicació:  
 

- A cada planta pis 

- Separació ≤ 25 m entre eixos de dos forats consecutius.   

-  Ampit: -  Altura ≤ 1,20 m   

-  Dimensions: - Amplada ≥ 0,80 m; - Altura ≥ 1,20 m   

-  Accessibilitat:
 

-  No s’hi instal·laran elements que impedeixin o dificultin l’accés a l’interior de 
l’edifici a través d’aquests forats.   

* Operabilitat: 
 

- Fàcilment operables amb utensilis de bombers tant per l’exterior com per 
l’interior.   

ACCESSIBILITAT 
PER FAÇANA 
* FAÇANA ACCESSIBLE 

‣ Edificis h > 9 m           
* Qualsevol edifici 

 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 5.2 
i D 241/94  

‣ Forats per a 
l’accés dels 
bombers 

*  Identificació: - Fàcilment identificables pels bombers o estar senyalitzats   
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SI 6 Resistència al foc de l’estructura 
  

EDIFICI, R t                                                                (R: Resistència mecànica; t: temps exigit en minuts) 

RESISTÈNCIA AL FOC                                       
segons ús i altura d’evacuació de l’edifici, h 

Plantes sota rasant Plantes sobre rasant                    

ÚS DEL SECTOR 

      h ≥ 1,50 m h ≤ 15 m 15< h≤ 28 m h > 28 m 

Residencial Habitatge R 120 R 60   R 90 R 120 

Administratiu, Docent i Residencial Públic R 120 R 60   R 90 R 120 

Comercial i Pública Concurrència 
R 120 

 R 180, si h >28 m 
R 90   R 120 R 180 

Aparcament  R 120 R 120   R 120 R 120 

LOCALS O ZONES DE RISC ESPECIAL, R t                        
 

RESISTÈNCIA AL FOC  (1) segons classe de risc ÚS DEL LOCAL O ZONA 

          baix           mig          alt 

Local o zona de risc especial d’incendi R 90 R 120  R 180 
(1) No serà inferior al de l’estructura portant de la planta de l’edifici en la que es trobi. 

COBERTES LLEUGERES, R t                        
 

CONDICIONS RESISTÈNCIA AL FOC  

- Càrrega permanent ≤ 1 kN/m2 (inclou encavallades, corretges i tancament)  

- No està prevista per a l’evacuació dels ocupants  

- Altura de la coberta respecte de la rasant exterior ≤ 28 m 

- La seva fallada no pot ocasionar danys greus als edificis o establiments propers, ni 
comprometre l’estabilitat de plantes inferiors o la compartimentació en sectors d’incendi. 

R 30 

ESCALES I PASSADISSOS PROTEGITS, R t                        
 

ELEMENTS CONTINGUTS EN:  RESISTÈNCIA AL FOC  

Escales protegides o passadissos protegits:  R 30 

ELEMENTS 
ESTRUCTURALS 
PRINCIPALS 
 
Forjats, bigues i suports de 
plantes i de cobertes que 
no tinguin consideració de 
lleugeres a efectes de SI 6. 
Inclou l’estructura d’escales  
no protegides quan siguin 
recorregut d’evacuació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 6.2 Escales especialment protegides:  No cal comprovar-la 

 

CONDICIONS  RESISTÈNCIA AL FOC 

a)   Quan el seu col·lapse pugui ocasionar danys personals o comprometre l’estabilitat 
global, l’evacuació o la compartimentació en sectors d’incendi serà:   

La mateixa que els 
elements principals 

ELEMENTS 
ESTRUCTURALS 
SECUNDARIS 
Sobre llindes, altells o 
entreplantes. 
CTE DB SI 6.2 

b)   En altres casos:  No cal comprovar-la 

 

VALORS A ASSOLIR DE RESISTÈNCIA AL FOC, R t                        

a) Valors establerts a les taules anteriors: indiquen el temps en minuts exigit de resistència al foc davant 
l’acció representada per la corba normalitzada temps-temperatura, o bé 

b) Valors de temps equivalent d’exposició al foc: davant la corba normalitzada temps-temperatura que se 
suposa que té un efecte igual a la d’un incendi real en el sector d’incendi considerat.  

     S’obté aplicant el procediment de l’Annex B del CTE DB SI a partir de les característiques geomètriques i 
tèrmiques del sector i el valor de càrrega de foc. (No és habitual en edificis d’habitatges) 

DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC, R t 
- Annex C: Estructures de formigó armat 

- Annex D: Estructures d’acer 

- Annex E: Estructures de fusta 

a)  S’adopten les classes de resistència al foc 
obtingudes a partir de les Taules i/o mètodes 
simplificats dels Annexes del CTE DB SI (1) 

- Annex F: Elements de fàbrica (maó, ceràmica alleugerida,           
bloc formigó) 

b)  Mitjançant referència als resultats d’assaigs 
emesos per laboratoris acreditats: 

- Assaigs especificats al RD 312/2005 de 18 de març i a les 
normes UNE, EN de l’Annex G del CTE DB SI. 

DETERMINACIÓ  
DE LA 
RESISTÈNCIA     
AL FOC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 6.6 i            
Annexes DB SI 

(1) Podeu consultar a www.oct-catalunya el Manual del DB SI on trobareu exemples de determinació de la resistència al foc de diferents 
tipus d’elements estructurals aplicant els Annexes corresponents del DB SI. 

 

ARC132
En el projecte executiu s'especificarà els valors de resistència al foc de les solucions adoptades de l'estructura donant compliment als valors exigits .
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CTE DB-SU. Seguretat d’utilització   
 

 



ττAAUU  ®® 
 

 1

 
1. OBJECTE 

 
L’objecte d’aquest capítol és el de definir les condicions de seguretat d’utilització per a un 
edifici plurifamiliar, de 50 habitatges, amb pàrking i locals comercials al carrer Joan Ubach 
46-50 de Santa Coloma de Gramenet per tal de garantir uns serveis adequats als usuaris i 
el compliment de tota la reglamentació en vigor que sigui d’aplicació. 
 
 
2. ANTECEDENTS 
 
Es tracta d’una adaptació d’un projecte ja existent. 
 
 
3. NORMATIVA 
 
En relació d’aquest projecte s’ha tingut en compte la següent relació no exhaustiva de la 
normativa vigent: 
 

 RD 314/2006. CTE: DB-SU. Seguretat d’utilització 
 RD 842/2002. Reglament per a Baixa Tensió 

 
 
4. DOCUMENTACIÓ ANNEXA 
 

 Fitxa d’aplicació per a zones comunes en residencial habitatge plurifamiliar 
 Fitxa d’aplicació per a trasters en residencial habitatge plurifamiliar 
 Informe tècnic per a garantir el compliment del DB-SU-8 
 Informe tècnic i plànol dels sistemes de posada a terra de l’edifici 

 
 
 
 
 
Barcelona, novembre de 2.007 
 
Eng. Roger Baig Viñas 
TAU – Transferències d’Arquitectura i Urbanisme, SL 
 



 

   

  
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fitxes d’aplicació  
DB SU Seguretat d’utilització 

 

 Residencial Habitatge Plurifamiliar
Annex: zones comunes interiors i exteriors, ús restringit 

 
Desembre 2006
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 Ref. del projecte  

 
 

2.   EDIFICI  2.2. Zones comunes INTERIORS i EXTERIORS limitades a màxim 
de 10 persones (ús restringit) 

(A no ser que s’indiqui el contrari, els paràmetres que a continuació s’especifiquen són d’aplicació tant a zones interiors com a exteriors)

Contemplat en 
projecte 

 
* ≤ 0,55m → no cal barrera de protecció   

→ PROTECCIÓ dels desnivells col·locant una barrera de protecció, o bé   
SU 1 ‣ DESNIVELLS  

 * > 0,55m 

→ La disposició constructiva fa molt improbable la caiguda   

- 0,55m < ∆H ≤ 6m → h ≥ 0,90m (D. 259/2003 fixa h ≥ 0,95m)   
- ∆H > 6m → h ≥ 1,10m   

* Altura  (h),  
segons desnivell 
(∆H) que es 
protegeix: - ∆H > 6m i ull d’escala d’amplada < 0,40m → h ≥ 0,90m (h ≥ 0,95m)   

- No són escalables (1)   * Configuració: 

- Es limita la mida de les obertures al pas d’una esfera de ∅ < 0,10m (2)    

- Circulació de persones: força horitzontal qk ≥ 0,8 kN/m(3)     

SU 1 ‣ BARRERES DE PROTECCIÓ 
dels desnivells 

 
 

* Resistència:  
- Circulació de persones i vehicles: força horitzontal qk ≥ 1,6 kN/m(3)   

* Lliscament dels terres → no hi ha especificacions   SU 1 ‣ CONDICIONS DELS 
TERRES: caigudes  * Si hi ha barreres per delimitar les zones de circulació → alçada ≥ 0,80m   

* Elements fixes que sobresurtin de les façanes: altura de col·locació  ≥ 2,10m   

* Altura lliure de pas →  ≥ 2,10m;   portes → ≥ 2,00m (interior)   

*  Protecció dels elements volats d’altura < 2m limitant-ne l’accés a ells   

SU 2 ‣ CONFIGURACIÓ DELS 
ESPAIS DE CIRCULACIÓ: 
protecció a impactes 

* Protecció dels elements sortints de les parets → entre una altura d’1,00m i 2,20m 
poden sobresortir  ≤ 0,15m  

  

* Disposició de barreres de protecció que n’impedeixin l’impacte,   o bé   

∆H < 0,55m → nivell 3 o ruptura forma segura   

0,55m ≤ ∆H < 12m → nivell 2   

SU 2 ‣ SUPERFICIES DE VIDRE: 
protecció a impactes 
(interior) 
Identificar les àrees de risc 
d’impacte –a les portes i 
paraments fixes (6)- i protegir-les, 
mitjançant: 

* Resistir, sense trencar, un nivell 
d’impacte (7) en funció del desnivell 
(∆H) existent entre els dos costats 
de la superfície de vidre: 

∆H > 12m → nivell 1   

* Senyalització inferior→ altura: 0,85m ÷1,10m, i superior → altura: 1,50m ÷1,70m, o bé   

*  Disposició de muntants separats a una distància ≤ 0,60m,   o bé   

SU 2 ‣ SUPERFICIES DE VIDRE: 
senyalització (interior) 
Identificar les grans superfícies de 
vidre que es puguin confondre 
amb portes i obertures, mitjançant: * Col·locació d’un travesser a una altura entre 0,85m i 1,10m   

* Portes de vaivé → disposaran elements translúcids o transparents entre 0,70m i 1,50m 
d'altura, com a mínim.   (interior) 

  

* Portes corredisses d’accionament manual → es garanteix distància  ≥  0,20m a 
qualsevol element fix  

  

SU 2 ‣ ELEMENTS 
PRACTICABLES: protecció 
a impactes i enganxades 

* Elements d’obertura i tancament automàtic → disposaran dispositius adequats al 
tipus d’accionament i compliran amb les especificacions tècniques pròpies. 

  

SU 3 ‣ RECINTES TANCATS: 
immobilització 

* La força d’obertura de les portes de sortida serà ≤ 150 N  (interior) 
  

Nivell d’il·luminació, il·luminància  E ≥ 

 en zones de circulació de: INTERIOR EXTERIOR

  

- persones 50 lux 5 lux   

* Enllumenat normal  
(valors mesurats a nivell de terra, 
factor d’uniformitat mig ≥ 40%) 

-  persones i vehicles conjuntament 50 lux 10 lux   

CONDICIONS 
GENERALS 
 
· passadissos, 
· escales, 
· rampes, 
· espais comuns, 
· circulació exterior 

vinculada a l’accés i 
espais comuns de 
l’edifici, 

· etc.  
 

SU 4 ‣ IL·LUMINACIÓ 
 

* Enllumenat d’emergència
(valors mesurats a nivell de terra) 

  en sortides i recorreguts d’evacuació (interior)  
   - E ≥ 1 lux al llarg de l’eix central  

- E ≥ 0,5 lux en la banda central (9) 
 instal·lacions manuals de PCI, equips de seguretat, quadres 
d’enllumenat →   E ≥ 5 lux 

  

 
 

(1) Baranes no escalables: no existeixen punts de recolzament en una altura compresa entre 0,20m i 0,70m sobre el nivell del terra o sobre la línia d’inclinació de l’escala 
(2) S’exceptuen les obertures triangulars que formen el frontal i l’estesa dels graons amb el límit inferior de les baranes, sempre que aquest estigui a ≤ 0,05m de la línia 

d’inclinació de l’escala  
(3) Força horitzontal, qk, aplicada a 1,20m o sobre l’extrem superior de l’element, si aquest és d’alçada inferior 
(6) Portes: àrea compresa entre el nivell de terra, alçada 1,50m i amplada la de la porta més o,30m per cada costat. Paraments fixes: àrea compresa entre el nivell de terra i alçada 0,90m
(7) Nivell d’impacte segons norma d’assaig UNE EN 12600:2003 “Vidrio para la edificación. Ensayo pendular, método de ensayo al impacto y clasificación para vidrio plano” 
(8) Graons sense frontal (ús restringit): La projecció de l’estesa es superposarà, com a mínim, 25mm. La mesura de l’estesa no inclourà la projecció vertical de l’estesa del graó superior 
(9) La banda central de la via d’evacuació comprèn, com a mínim, la meitat de l’amplada de la via. 
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2.   E D I F I C I  2.2 Zones comunes INTERIORS i EXTERIORS limitades a 10 persones màx. (ús restringit)
(A no ser que s’indiqui el contrari, els paràmetres que a continuació s’especifiquen són d’aplicació tant a zones interiors com a exteriors)

Contemplat en 
projecte 

 
‣ Pendent, p:   * per a circulació de PERSONES i VEHICLES →  p ≤ 18%   SU 1 

Per a la resta de paràmetres (pendent, trams, replans, passamans) no hi ha especificacions  →    Regulat pel D.  
135/1995 Codi d’Accessibilitat de Catalunya → rampes per a itineraris practicables  

  

Nivell d’il·luminació, il·luminància  E ≥ 

 en zones de circulació de: INTERIOR EXTERIOR

  

- persones 50 lux 5 lux   

* Enllumenat normal  
(valors mesurats a nivell de terra, 
factor d’uniformitat mig ≥ 40%) 

-  persones i vehicles conjuntament 50 lux 10 lux   

CONDICIONS 
PARTICULARS 
· RAMPES 
 
 
 
 
 

SU 4 ‣ IL·LUMINACIÓ 
 

* Enllumenat d’emergència 
(valors mesurats a nivell de terra) 

  en sortides i recorreguts d’evacuació (interior)  
- E ≥ 1 lux al llarg de l’eix central  
- E ≥ 0,5 lux en la banda central (9) 

  

 
‣ Trams:      - amplada ≥ 0,80m  D. 259/2003 “Mínims d’Habitabilitat” fixa per a les escales dels espais d’accés a 

l’habitatge: amplada ≥ 1,00m i el desnivell salvat per cada tram ≤ 3,20m  
  

‣ Graons:   - frontal  ≤ 0,20m 
- estesa   ≥ 0,22m 
- s’admeten graons sense frontal (8) 

D. 259/2003 “Mínims d’Habitabilitat” fixa  per als graons de 
les escales dels espais d’accés a l’habitatge: 
   - frontal  ≤ 0,185m 
   - estesa   ≥ 0,28m    

  

‣ Replans: * s’admeten partits amb graons a 45º   

‣ Passamans: No està regulat la col·locació de passamans (no confondre amb barrera de protecció); El D. 259/2003 
tampoc ho contempla.  

  

- estesa → el costat més estret ≥ 0,05m 
→ el costat més ample ≤ 0,44m 

D. 259/2003 “d’Habitabilitat” fixa 
que han de tenir una línia de pas 
de 0,28m mesurada a 0,50m de la 
línia interior del passamà  

  

→ trams d’amplada < 1m → a l’eix   

SU 1 

* Escales amb trams de traçat corbat:
(paràmetres addicionals) 

- mesura de l’estesa  

→ trams d’amplada ≥ 1m → a 0,50m del costat més estret   

Nivell d’il·luminació, il·luminància  E ≥ 

 en zones de circulació de: INTERIOR EXTERIOR

  * Enllumenat normal  
(valors mesurats a nivell de terra, 
factor d’uniformitat mig ≥ 40%) 

- persones 75 lux 10 lux   

CONDICIONS 
PARTICULARS 
· ESCALES 
 
 
 
 
 

SU 4 ‣ IL·LUMINACIÓ 
 

* Enllumenat d’emergència
(valors mesurats a nivell de terra)

 

 en sortides i recorreguts d’evacuació (interior)  
   - E ≥ 1 lux al llarg de l’eix central  

- E ≥ 0,5 lux en la banda central (9)  

  

 

SU 2 ‣ Dutxes i banyeres → la superfície vidrada de les seves portes i tancaments seran elements laminats o trempats que 
aguantin sense trencar un impacte nivell 3 (7) 

  

‣ Si tenen dispositiu de bloqueig des de l’interior disposaran d’un sistema de desbloqueig des de l’exterior   

BANYS I CAMBRES 
HIGIÈNIQUES ubicades 
en espais comuns SU 3 

‣ Il·luminació controlada des de l’interior    

 
‣ Estan equipats amb un sistema de protecció amb suficient rigidesa i resistència  

DIPÒSITS, POUS  SU 6 
‣ Disposen d’un sistema de tancament utilitzable, només, per personal autoritzat  

 

LOCALS DE RISC   Garatge, trasters, etc. → Veure l’apartat d’usos associats a l’habitatge  

 



 

   

  
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fitxes d’aplicació  
DB SU Seguretat d’utilització 

 

 Residencial Habitatge Plurifamiliar
Annex: trasters, aparcaments Sc < 100 m2 

 
Desembre 2006



CTE Paràmetres del DB Seguretat d’Utilització Res idenc i a l  Hab i t a tge   plurifamiliar 
 Annex:  Trasters, Aparcaments Sc ≤ 100m2   

 
 SU 

 

Oficina Consultora Tècnica COAC 1/1

 

Ref. del projecte  

 

4.   USOS 
associats a l’habitatge  

4.1. TRASTERS, 
APARCAMENTS Sc ≤100m2 (no els hi és d’aplicació els paràmetres del DB SU-6) 

Contemplat en 
projecte 

 

* ≤ 0,55m → no cal barrera de protecció   

→ PROTECCIÓ dels desnivells col·locant una barrera de protecció,  o bé   
SU 1 ‣ DESNIVELLS  

 * > 0,55m  

→ La disposició constructiva fa molt improbable la caiguda   

- 0,55m < ∆H ≤ 6m → h ≥ 0,90m 
(Segons D. 259/2003 “Mínims d’Habitabilitat”, si forma part de  
l’habitatge,  h ≥ 0,95m) 

  * Altura  (h),  
segons desnivell 
(∆H) que es 
protegeix: - ∆H > 6m → h ≥ 1,10m   

* Configuració: - No hi ha especificacions (Segons D. 259/2003 “Mínims d’Habitabilitat”, 
si forma part de l’habitatge, les barreres de protecció no són escalables i 
si està composta per brèndoles la separació serà ≤ 0,12m) 

  

SU 1 ‣ BARRERES DE 
PROTECCIÓ dels 
desnivells 

 
 

* Resistència:  - Resistiran una força horitzontal qk ≥ 0,8 kN/m(3)   

* Amplada dels trams: ≥ 0,80m (Segons D. 259/2003 “Mínims d’Habitabilitat”, si 
forma part de  l’habitatge,  l’amplada ≥ 0,90m) 

  

* Graons:   - frontal  ≤ 0,20m 
- estesa   ≥ 0,22m 
- s’admeten graons sense frontal (8) 

  

* Replans:   → s’admeten partits amb graons a 45º    
* Barreres de protecció → segons definició d’apartat anterior   

- estesa  → el costat més estret ≥ 0,05m 
 → el costat més ample ≤ 0,44m 

  

→ trams amplada <1m  a l’eix   

SU 1 ‣ ESCALES 
 
 

* Escales de traçat corbat:

- mesura de l’estesa: 
→ trams amplada ≥ 1m  a 0,50m 

del costat més estret 
  

SU 1 ‣ RAMPES No hi ha especificacions   

* Altura lliure de pas: ≥ 2,10m;   portes ≥ 2,00m   SU 2 ‣ IMPACTES 
*  Protecció dels elements volats d’altura < 2m   

* Disposició de barreres de protecció que n’impedeixin l’impacte,   o bé   

∆H < 0,55m → nivell 3 o ruptura forma segura   

0,55m ≤ ∆H < 12m → nivell 2   

SU 2 ‣ SUPERFICIES DE VIDRE:  
protecció a impactes 
Identificar les àrees de risc 
d’impacte - a les portes i 
paraments fixes (6)- i protegir-
les, mitjançant: 

* Resistir, sense trencar, un nivell 
d’impacte (7) en funció del desnivell 
(∆H) existent entre els dos costats de 
la superfície de vidre: ∆H > 12m → nivell 1   

* Portes corredisses d’accionament manual → es garanteix distància  ≥  0,20m a 
qualsevol element fix    

SU 2 ‣ ENGANXADES 

* Elements d’obertura i tancament automàtic → disposaran dispositius adequats al tipus 
d’accionament i compliran amb les especificacions tècniques pròpies.   

SU 3 ‣ RECINTES TANCATS: 
immobilització 

* La força d’obertura de les portes de sortida serà ≤ 150 N   
  

Nivell d’il·luminació, il·luminància  E ≥ 

 en zones de circulació de: Escales  Resta de zones

  

-  persones  75 lux 50 lux   

* Enllumenat normal  
  (valors mesurats a nivell de terra, 

factor d’uniformitat mig ≥ 40%) 

  

-  persones i vehicles conjuntament - 50 lux   

 sortides i recorreguts d’evacuació de: 
 - zones de trasters de Sc > 50m2 
 - aparcaments de Sc ≤ 100m2 

E ≥ 1 lux al llarg de l’eix central  
E ≥ 0,5 lux en la banda central (9)

  

CONDICIONS 
GENERALS 
dels espais interiors 
 

 
 

 
  

SU 4 ‣ IL·LUMINACIÓ 

 

* Enllumenat d’emergència
(valors mesurats a nivell de terra) 

 

 instal·lacions manuals de PCI, equips de seguretat, quadres 
d’enllumenat →   E ≥ 5 lux 

  

 

PARÀMETRES 
GENERALS 

‣ Zones circulació  Aspectes desenvolupats als apartats 2.2 i 2.3 (referents a les zones comunes de l’edifici) de la 
fitxa SU-RH p (Residencial Habitatge plurifamiliar) 

 

SU 1 ‣ Superfícies de vidre exterior: neteja   

SU 2 ‣ Superfícies de vidre:  protecció a impactes  

TANCAMENTS 
(exteriors) 
 

SU 2 ‣ Enganxades  

Aspectes contemplats a l’apartat 1 (Envolvent) de la fitxa 
SU-RH p (Residencial Habitatge plurifamiliar)     

 
(3) Força horitzontal, qk, aplicada a 1,20m o sobre l’extrem superior de l’element, si aquest és d’alçada inferior. 
(6) Portes: àrea compresa entre el nivell de terra, alçada 1,50m i amplada la de la porta més o,30m per cada costat. Paraments fixes: àrea compresa entre el nivell de terra i alçada 0,90m 

(7) Nivell d’impacte segons norma d’assaig UNE EN 12600:2003 “Vidrio para la edificación. Ensayo pendular, método de ensayo al impacto y clasificación para vidrio plano” 
(8) Graons sense frontal (ús restringit): La projecció de l’estesa es superposarà, com a mínim, 25mm. La mesura de l’estesa no inclourà la projecció vertical de l’estesa del graó superior 
(9) La banda central de la via d’evacuació comprèn, com a mínim, la meitat de l’amplada de la via. 
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SISTEMES DE POSADA A TERRA DE L’EDIFICI 

 
 
1. Descripció general 
 
L’edifici comptarà amb dos sistemes de posada a terra independents a banda del de 
l’Estació Transformadora, (el disseny del qual forma part del projecte d’ET): un per al 
sistema de parallamps, i l’altre de caràcter general per a la resta d’instal·lacions. 
 
 
2. Antecedents 
 
Actualment, en plena fase d’execució de les obres, ja s’ha instal·lat un anell de terra a la 
banda del carrer dels Espriu. Com que no es disposa, però, de dades tècniques d’aquest 
sistema s’ha optat per dissenyar-ho tot de bell nou i utilitzar l’existent com suport al 
sistema de posada a terra genera. Per això, l’anell existent s’unirà al general mitjançant un 
conductor de coure nu de 35mm2 de secció. 
 
 
3. Hipòtesis de càlcul 
 

 Terreny de sorres argiloses. Resistivitat del terreny inferior als 500Ohms x m. 
 
 S’accepten les orientacions que la Guia Tècnica fa per a la ITC-BT-26 del REBT. 

 
 
4. Observacions per a l’execució 

 
 Abans de l’execució de les instal·lacions caldrà comprovar que la resistivitat del 

terreny és inferior a l’acceptada com a hipòtesi de càlcul. En cas de ser superior 
caldrà comunicar-ho a la direcció d’obra i esperar les seves instruccions per 
continuar l’execució de les instal·lacions. 

 
 Totes les rases que han d’allotjar conductor nu es regaran de forma generosa amb 

activador de terrenys. 
 
 
5. Posada a terra general 
 
Aquesta instal·lació ha de servir tant per a les instal·lacions elèctriques i per a les 
infraestructures comunes de telecomunicacions. Cal per tant, garantir que la resistència a 
terra serà inferior als 10Ohms. 
 
D’acord amb la normativa, aquest sistema s’unirà a les parts metàl·liques l’estructura de 
l’edifici, i disposarà d’un seccionador per a realitzar-ne la seva mesura. 
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6. Posada a terra del parallamps 
 
Aquest sistema de posada a terra serà independent i s’unirà al general mitjançant una via 
d’espurnes. 
 
La normativa no especifica el valor màxim de la resistència del sistema de derivació a 
terra de la descàrrega. Sí que ho fa, però, el fabricant del parallamps proposat: 10Ohms 
amb un mínim de tres piques. 
 
Disposarà d’un seccionador per a realitzar-ne la seva mesura. 
 
 
 
Barcelona, novembre de 2.007 
 
Eng. Roger Baig Viñas 
TAU – Transferències d’Arquitectura i Urbanisme, SL 
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Informe tècnic per a garantir el compliment del DB-SU-8: 

SEGURETAT DAVANT AL RISC CAUSAT PER A L’ACCIÓ DEL LLAMP 
 
 
 
1. Càlcul d’Ne 
 
Ng = 4 
 
Ae = 18.870 m2 
 
C1 = 0,5 (Pròxim a altres edificis i arbres de la mateixa alçada o més alts) 
 

Ne = Ng x Ae x C1 x 10-6 = 0,0377 
 
 
2. Càlcul Na 
 
C2 = 1 (Estructura de formigó, coberta de formigó) 
  
C3 = 1 (Altres) 
  
C4 = 1 (Altres) 
  
C5 = 1 (Altres) 

  
  5,5 x 10-3 

Na = -------------------------------- = 0,0055 
C2 x C3 x C4 x C5 

 
 
3. Cal sistema de parallamps quan: 
 
Ne>Na => Sí 
 
 
4. Tipus d’instal·lació exigida 

 
Na 

E= 1 - ------------ = 0,85 
Ne 

 
 
 

 
 

Eficiència requerida Nivell de protecció exigit 
0,80 <= E < 0,95 3 
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5. Volum protegit mitjançant el parallamps amb un dispositiu d’encebat tipus 
CIRPROTEC Nimbus 
 
CPT-1: 27 micros => radi de protecció = 72 m 
 
 
6. Nombre de baixants 
 

 Un 
 
 
7. Posada a terra 
 
Referència: resistència inferior als 10 Ohms, amb un mínim de tres piques. 
 
HIPÒTESIS DE CÀLCUL: terreny de sorres argiloses 
 
 Guia Tècnica REBT ITC-BT-26 Taula A: anell 51 m + 4 piques => 15 Ohms 
 

 35 m de 35 mm2 Cu + 8 piques 2.5 m/u 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, novembre de 2.007 
 
Eng. Roger Baig Viñas 
TAU – Transferències d’Arquitectura i Urbanisme, SL 
 



Adequació del sistema de parallamps i anells de terra.

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 13-11-2007

Capítol 01 Anells de terra

1 EG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 6)

7,81 177,000 1.382,37

2 EGD1421E u 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 (P - 8)

19,18 12,000 230,16

3 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure,
muntat en pericó. (P - 9)

17,38 2,000 34,76

4 FDK254F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 13)

41,10 2,000 82,20

5 EG311A06 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de
secció 1x50 mm2, col.locat en tub (P - 4)

5,43 20,000 108,60

6 EG22RB1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant
i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 3 J, resistència
a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada (P - 2)

1,31 20,000 26,20

7 EG31EF06 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb
baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x185 mm2, col.locat en tub
(P - 5)

30,66 20,000 613,20

8 EG21HB1H m Tub rígid de PVC sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 1)

11,32 20,000 226,40

TOTAL Capítol 01.01 2.703,89

Obra 01 Pressupost 13-11-2007

Capítol 02 Parallamps

1 EM91TAU1 u Sistema de parallamps amb parallamp electroatmosfèric d'acer
inoxidable AISI 316, amb un radi de cobertura de 72 m tipus
CIRPROTEC Nimbus CPT-1 de 27 micros. (P - 10)

1.296,20 1,000 1.296,20

2 EM9DU010 u Via d'espurnes de separació en execució a prova de foc, encapsulat
metàl.lic, amb coberta de plàstic, amb 2 puntes de diàmetre 10 mm,
tensió alterna de resposta de 2,5 kV/50 Hz i corrent de prova de llamp
(10/350) 50 kA, col.locada soldada o amb borns de connexió (P - 12)

93,86 1,000 93,86

3 EG380B02 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x70 mm2, muntat
superficialment (P - 7)

8,43 20,000 168,60

4 EG23RB15 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N,
amb unió roscada i muntat superficialment (P - 3)

7,55 3,000 22,65

5 EM91TAU2 u Comptador d'impactes tipus CIRPROTEC CDR 2000. (P - 11) 265,00 1,000 265,00

TOTAL Capítol 01.02 1.846,31

euros
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HE ESTALVI D’ENERGIA.  
DB HE 1. Paràmetres per al compliment de les exigències en el projecte                    Projecte Bàsic 

 
 

HE 1 LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA 
 

Exigència bàsica HE 1: Limitació de la demanda energètica (art.15.1 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran d’una envolvent de característiques tals que limiti adequadament la demanda energètica necessària per a assolir el benestar tèrmic en funció 
del clima de la localitat, de l’ús de l’edifici i del règim d’estiu i hivern, així com per les seves característiques d’aïllament i inèrcia, permeabilitat a l’aire i exposició a la 
radiació solar, reduint el risc d’aparició d’humitats de condensació superficials i insterticials que puguin perjudicar les seves característiques i tractant adequadament 
els ponts tèrmics per tal de limitar les pèrdues i guanys de calor i evitar problemes higrotèrmics als mateixos” 

 
 

Edificis de nova 
construcció 

  

Rehabilitació 
d’edificis 
existents 

Edificis existents amb superfície útil > 1000 m2 on es renovi més del 25% dels seus tancaments 
 

Edificacions que, per les seves característiques d’utilització, hagin de restar obertes  
Edificis i monument protegits oficialment, quan el compliment de l’exigència obligui a alterar el seu aspecte  
Edificis utilitzats com a llocs de culte i per a activitats religioses  
Construccions provisionals amb un terme previst d’utilització ≤ 2anys  
Instal·lacions industrials, tallers i edificis agrícoles no residencials  

ÀMBIT 
D’APLICACIÓ 

S’exclouen 

Edificis aïllats amb una superfície total < 50 m2  
 

Província:  Capital província:  Alçada capital província:  

Població :  Alçada població:  

Zona climàtica 

 
Desnivell entre la població i la capital de província:  

       

 

 

 (1) 

Baixa càrrega interna (2)  
Segons la quantitat de calor que es dissipa al seu interior 

Alta càrrega interna (3)  
Higrometria 3 o inferior (55% HR) (4)  
Higrometria 4 (62 % HR) (5)  

DADES 
PRÈVIES 

Classificació dels 
espais habitables 

Segons el nivell d’humitat interior 

Higrometria 5 (70% HR) (6)  
 

Opció 
simplificada 

Aplicable a edificis en els quals → Percentatge d’obertures en cada façana ≤ 60% de la superfície de la façana (7) 
→ Percentatge de lluernaris en coberta ≤ 5% de la superfície de la coberta 
→ Les solucions constructives siguin convencionals (8) 

 
MÈTODE DE 
CÀLCUL 

Opció general Aplicable a tot tipus d’edificis → Es comprovarà el compliment de les exigències per mitjà del programa 
informàtic oficial LIDER o programa alternatiu reconegut 

 

 

Transmitància màxima de cadascun dels elements de l’envolvent tèrmica de l’edifici  U màx 
(W/m

2
K)

 

Murs de façana
Particions interiors en contacte amb espais no habitables
Primer metre de terres (suelos) i murs en contacte amb el terreny (9) 
Terres (suelos)  
Cobertes  
Vidres  
Marcs  

Mitgeres (10)  

Taula 2.1 
segons zona 
climàtica 

En edificis d’habitatges, particions interiors que separen hab. calefactats de zones comuns no calefactades  

    

Transmitància límit i Factor solar modificat límit de cada categoria d’elements  U lim 
F lim  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RECORDATORI: Paràmetres del Decret d’Ecoeficiència (11) Obligatoris +4 punts +6 punts + 8 punts

Parts massisses de tancaments verticals exteriors UMlim (W/m2K) ≤ 0,70 ≤ 0,63 ≤ 0,56 ≤ 0,49
Obertures de cobertes i façanes d’espais habitables UHlim i ULlim (W/m2K) ≤ 3,30 

 

EXIGÈNCIES Limitació 
demanda 
energètica 

Taula 2.2 
segons zona 
climàtica 
 
 

Obertures de cobertes i façanes orientades a SO (±90º) (12) FHlim i  FLlim ≤ 0,35 
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HE ESTALVI D’ENERGIA.  
DB HE 1. Paràmetres per al compliment de les exigències en el projecte                    Projecte Bàsic 

 
En:  → tancaments 
       → particions interiors  
       → ponts tèrmics  
de l’envolvent  tèrmica, es 
limitaran les condensacions 
superficials de forma que:  

→ s’eviti la formació de fongs a la seva superfície interior  

Comprovacions  

Per assegurar l’absència total de condensacions, el factor de temperatura de la superfície interior f RSi serà:  
 f RSi ≥ f RSi,  min  (segons zona climàtica) 

fRSi,  min 
Higrom. 3 

fRSi, min 
Higrom. 4 

fRSi, min 
Higrom. 5

En tancaments, particions interiors i ponts tèrmics de l’envolvent tèrmica   
Tancaments en contacte amb el terreny 

Superficials 

Exempts de comprovació 
Particions interiors en contacte amb espais no habitables on es prevegi 
escassa producció de vapor d’aigua 

En:  → tancaments 
       → particions interiors  
de l’envolvent tèrmica, es 
limitaran les condensacions 
insterticials de forma que: 

→ no produeixin una merma significativa de les seves prestacions   
tèrmiques 

→ no suposin un risc de degradació o pèrdua de vida útil 
→ màxima condensació acumulada en 1 any ≤ quantitat que es pot 

evaporar en 1 any 

 

Comprovacions  

Per assegurar l’absència total de condensacions, la pressió de vapor en cada capa dels tancaments i 
particions interiors serà: 
Pressió de vapor <  Pressió de saturació  
(en condicions interiors i exteriors corresponents al mes de gener, segons apèndix G.1 del DB HE-1) 

Tancaments en contacte amb el terreny 

Limitació 
condensacions 

Insterticials 

Exempts de comprovació 
Tancaments amb barrera de vapor a la part calenta 

 

EXIGÈNCIES 

Limitació 
permeabilitat a 
l’aire fusteries 

Les fusteries de finestres i lluernaris tindran una permeabilitat a l’aire màxima de      m3h/m2  
(seran de classe               segons norma UNE  EN 12.207:2000)  

 
 
Notes: 

(1) Si es modifica el clima assignat per defecte, calculat segons Apèndix D.1 del DB HE1, caldrà adjuntar justificació en el projecte 

(2) Espais amb baixa càrrega interna: espais en els quals es genera poca calor. Són els destinats principalment a l’ús residencial (eventual o 
permanent): tots els espais dels edificis d’habitatge, habitacions, sales i zones de circulació d’hotels, hospitals, etc. 

(3) Espais amb alta càrrega interna: espais en els quals es genera gran quantitat de calor, per causa de l’ocupació, la il·luminació o els equips 
existents 

(4) Espais amb higrometria 3 o inferior: espais en els quals no es preveu una quantitat d’humitat alta (tots els espais d’edificis residencials) 

(5) Espais amb higrometria 4: espais en els quals es preveu una quantitat d’humitat alta: restaurants, cuines industrials, pavellons esportius, dutxes 
col·lectives, etc. 

(6) Espais amb higrometria 5: espais en els quals es preveu una gran quantitat d’humitat, com ara bugaderies i piscines. 

(7) Com a excepció s’admeten percentatges d’obertures > al 60% si la superfície de la façana és inferior al 10% del sumatori de les àrees de totes les 
façanes de l’edifici, i sempre que la transmitància mitjana d’aquesta façana sigui inferior a la transmitància mitjana que s’obtindria si el percentatge 
d’obertures fos del 60% 

(8) Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació de l’opció simplificada els edificis amb tancaments formats per solucions constructives tals com murs 
trombe, murs parietodinàmics, hivernacles adossats, etc. 

(9) L’exigència es refereix al primer metre perimetral exterior dels terres (suelos) recolzats sobre el terreny, incloses les lloses o soleres enterrades a 
una profunditat < 0,5m; i pels murs en contacte amb el terreny el requeriment es refereix al primer metre superior. 

(10) Mitgeres: tancaments que llinden amb altres edificis construïts o en construcció i que conformen una divisió comú (si l’edifici veí ni tan sols està en 
construcció, a efectes del DB HE 1, els tancaments es consideren façanes). 

(11) Cal comprovar si els paràmetres que marca el Decret 21/2006 d’Ecoeficiència són més restrictius que els del DB HE 1, i aplicar els més exigents 
en cada cas. El Decret d’Ecoeficiència fixa uns paràmetres mínims a complir, i n’apunta uns altres opcionals als quals adjudica un número 
determinat de punts, per tal d’aconseguir un mínim de 10 punts obligatoris. 

(12) L’orientació Sud Oest del Decret d’Ecoeficiència no coincideix exactament amb la del DB HE 1 
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HE ESTALVI D’ENERGIA. 
DB-HE 3: Paràmetres per al compliment de les exigències bàsiques 

 
 

HE 3 EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS D’IL·LUMINACIÓ  
 

Exigència bàsica HE 3: Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació (art.15.3 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran d’instal·lacions d’il·luminació adequades a les necessitats dels seus usuaris i a la vegada eficaces energèticament 
disposant d’un sistema de control que permeti ajustar l’encesa a l’ocupació real de la zona, així com d’un sistema de regulació que optimitzi 
l’aprofitament de la llum natural, en les zones que reuneixin unes determinades condicions” 

 
Edificis de nova construcció  

Rehabilitació d’edificis existents  Edificis existents amb superfície útil > 1000m2 i en els que es renovi més del 25% de la 
superfície  il·luminada  

Reformes de:  
- locals comercials 
- edificis d’ús administratiu 

 quan es renovi la instal·lació d’il·luminació 
 

 Edificis i monuments amb valor històric o arquitectònic reconegut, quan el compliment de les exigències del 
HS-3 pugui alterar de manera inacceptable el seu caràcter o aspecte    

 Construccions provisionals amb un període d’utilització previst  ≤ 2anys   
 Instal·lacions industrials, tallers i edificis agrícoles no residencials   
 Edificis independents amb una superfície total < 50m2   
 Interior dels habitatges   

Àmbit d’aplicació 
INSTAL·LACIONS 
D’IL·LUMINACIÓ 
INTERIOR de: 
 
 

S’exclouen: 

 Enllumenats d’emergència  
 

Es garantiran els valors límits fixats a continuació en funció de l’ús de cada zona i del grup al que pertany.  
(el valor inclou la il·luminació general i la d’accent, exclou la d’il·luminació d’aparadors i zones d’exposició) 

ZONES del GRUP 1: zones de no representació  VEEI ≤ 
- administratiu en general  

- andanes d’estacions de transport  
- sales de diagnòstic   
- pavellons d’exposicions o fires  

3,5 

- aules i laboratoris   4,0 
- habitacions d’hospital  
- zones comunes   

4,5 

- magatzems, arxius, sales tècniques i cuines  
- aparcaments  
- espais esportius   

5,0 

- recintes interiors assimilables a Grup 1 i no descrits al llistat anterior  4,5 
ZONES del GRUP 2:  zones de representació   

- administratiu en general  

- estacions de transport   
- supermercats, hipermercats i grans magatzems  
- biblioteques, museus i galeries d’art  

6,0 

- zones comunes en edificis residencials  7,5 
- centres comercials (s’exclou les botigues)   8,0 
- hosteleria i restauració   
- religiós en general  
- sales d’actes, auditoris i sales d’ús múltiple i convencions; sales d’oci o espectacle, sales de 

reunions i sales de conferències  
 

- botigues i petit comerç   
- zones comunes   

10 

- habitacions d’hotels, hostals, etc.  12 

VEEI (W/m2) 
Valor 
d’Eficiència 
Energètica de la 
instal·lació 
 
 

- recintes interiors assimilables a Grup 2 i no descrits al llistat anterior  10 
   

 Per a cada zona  Es disposarà, com a mínim, d’un sistema d’encesa i apagada 
manual, a manca d’un altre sistema de control. 
(no s’accepta com a únic sistema de control, l’encesa i apagada 
des del quadre elèctric) 

 

 Per a zones d’ús esporàdic  El control d’encesa i apagada s’haurà de fer per: 
- sistema de control de presència,    o bé 
- sistema de temporització 

 

 les lluminàries situades sota una lluerna: Sempre  

                                
EXIGÈNCIA 

SISTEMES DE 
CONTROL i 
REGULACIÓ  
de les 
instal·lacions 
d’il·luminació de 
les zones dels 
grups 
1 i 2  

 

 

 Per a zones amb aprofitament de 
la llum natural 
No és d’aplicació a 
- zones comunes d’edificis residencials
- habitacions d’hospital 
- habitacions d’hotels, hostals, etc. 

 la primera línia paral·lela de lluminàries situades a una 
distància < 3m de la finestra: 
En zones amb tancaments de vidre a l’exterior o a patis/atris on 
es donin unes determinades relacions entre l’edifici projectat, 
l’obstacle exterior, la superfície vidrada d’entrada de llum i les 
superfícies interiors del local. (DB HE-3 art. 2.2b) 
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1. OBJECTE 
 
L’objecte d’aquest capítol és el de definir les instal·lacions d’aprofitament de l’energia 
solar en la producció d’aigua calenta sanitària a un edifici plurifamiliar, de 50 
habitatges, amb pàrking i locals comercials al carrer Joan Ubach 46-50 de Santa 
Coloma de Gramenet, per tal de garantir uns serveis adequats als usuaris i el 
compliment de tota la reglamentació en vigor que sigui d’aplicació. 
 
 
2. ANTECEDENTS 
 
Aquest informe només és un resum del projecte tècnic visat pel COEIC amb núm. 
358165 i que ja ha estat lliurat a l’ajuntament per a l’obtenció de la llicència municipal. 
 
 
3. NORMATIVA APLICABLE I DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA 
 
En relació d’aquest projecte s’ha tingut en compte la següent relació no exhaustiva de 
la normativa vigent: 
 

• Reial decret 1751/1998 pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions 
tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques 
Complementàries (ITE) i es crea la Comissió assessora per a les instal·lacions 
tèrmiques dels edificis. 

 
• Reial decret 1218/2002 pel que es modifica el Reial decret 1751/1998 pel qual 

s’aprova el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les 
seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITE) i es crea la Comissió 
assessora per a les instal·lacions tèrmiques dels edificis. 

 
• Reial decret 865/2003 pel qual s’estableixen els criteris generals higienico-

sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losis. 
 

• Reial Decret 314/2006 per el qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (o 
CTE d’ara en davant). Si no s’especifica el contrari, qualsevol referència 
d’aquest projecte a aquesta normativa es cenyeix al contingut de la Secció 4 
del Document Bàsic d’Estalvi Energètic (CTE DB-HE 4). 

 
• Decret 21/2006 pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i 

d’ecoeficiència en els edificis (o Decret d’Ecoeficiència o DE d’ara en davant). 
 

• Ordenança sobre la incorporació de sistemes de captació d’energia solar, 
l’estalvi energètic i la racionalització dels usos de l’aigua en els edificis del 
terme municipal de Santa Coloma de Gramenet (Ordenança Municipal o OM 
d’ara en davant).  
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4. DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 
 

4.1. COORDENADES UTM: 434237,4588118 
 

4.2. EMPLAÇAMENT 
 
Es tracta d’un solar en forma de “q” orientada a l’est. Pel nord llinda amb altres edificis 
d’habitatges plurifamiliars. Pel sud llinda amb un sistema d’escales i replans públic 
pendent d’execució. Per l’est llinda amb el carrer de Joan Ubach. Per l’est la part 
ample del solar llinda amb patis d’altres edificis d’habitatges plurifamiliars, i l’estreta 
amb el carrer dels Esprius. 
 
 

4.3. GENERALITATS 
 
El solar presenta un desnivell molt pronunciat (22 metres) cap a l’oest com a 
característica principal, que fa que l’edifici presenti un total de 10 plantes més coberta 
que es reparteixen esgraonadament per anar salvant el desnivell del solar. El conjunt 
arquitectònic està format per sis volums. En total hi ha 50 habitatges repartits entre 13 
tipus d’habitatge. 
 
HABITATGES Quantitat Sup. útil Cambres Banys Cuines 
Tipus A 4 81,70 m2 3 2 1 
Tipus B 4 76,30 m2 3 2 1 
Tipus C 4 78,10 m2 3 2 1 
Tipus D 3 63,30 m2 2 1 1 
Tipus E 3 64,10 m2 2 1 1 
Tipus F 3 67,80 m2 2 1 1 
Tipus G 3 76,70 m2 3 2 1 
Tipus H 3 76,50 m2 3 2 1 
Tipus I 8 74,10 m2 3 2 1 
Tipus I’ 3 74,10 m2 3 2 1 
Tipus I’’ 5 74,30 m2 3 2 1 
Tipus J 3 60,40 m2 2 1 1 
Tipus K 4 54,90 m2 2 1 1 
 

Identificació dels habitatges 
 Planta 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Tipus A        25 17 9 1 
Tipus B        26 18 10 2 
Tipus C        27 19 11 3 
Tipus D         22 14 6 
Tipus E         21 13 5 
Tipus F         20 12 4 
Tipus G         23 15 7 
Tipus H         24 16 8 
Tipus I     41/42 37/38 33/34 29/30    
Tipus I’  50 49 47        
Tipus I’’    45 43 39 35 31    
Tipus J      36 32 28    
Tipus K   48 46 44 40      
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Volum Habitatges Total 
Habitatges 

I 1, 2, 3, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 25, 26, 27 12 
II 4, 5, 6, 12, 13, 14, 20, 21, 22 9 
III 7, 8, 15, 16, 23, 24 6 

IV 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 41, 42, 43, 45 16 

V 40, 44,46, 48 4 
VI 47, 49, 50 3 

 
 
5. CONDICIONS DE L’ENTORN 
 

5.1. TEMPERATURA AMBIENT 
 
L’IDAE proposa les dades següents per a temperatures ambient mensuals per a les 
hores amb radiació solar per a la ciutat de Barcelona, les quals, donades les 
similituds geogràfiques, es poden extrapolar a Santa Coloma de Gramenet: 
 

Mes Temperatura 
ambient [ºC] 

Gener 11,00 
Febrer 12,00 
Març 14,00 
Abril 17,00 
Maig 20,00 
Juny 24,00 
Juliol 26,00 
Agost 26,00 
Setembre 24,00 
Octubre 20,00 
Novembre 16,00 
Desembre 12,00 
Mitjana anual 18,50 

 
 

5.2. TEMPERATURA MÍNIMA HISTÒRICA 
 
Segons l’Institut Meteorològic de Catalunya la temperatura mínima històrica 
enregistrada a la ciutat de Barcelona és de -6.7ºC. Donades les similituds 
geogràfiques entre aquest municipi i Santa Coloma de Gramenet, s’accepta aquest 
valor com a temperatura mínima històrica assolida a l’emplaçament de les 
instal·lacions. 
 

5.3. TEMPERATURA DE L’AIGUA DE XARXA D’ABASTAMENT 
 
L’IDAE proposa les dades següents per a temperatures mensuals de l’aigua de la 
xarxa d’abastament. Aquestes temperatures són les que s’han utilitzat en aquest 
projecte com a base de càlcul per als salts tèrmics ja que són les més exigents pel que 
fa al dimensionament de les instal·lacions: 
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Mes 
Temperatura de 

l’aigua de la xarxa 
de distribució [ºC]

Gener 8 
Febrer 9 
Març 11 
Abril 13 
Maig 14 
Juny 15 
Juliol 16 
Agost 15 
Setembre 14 
Octubre 13 
Novembre 11 
Desembre 8 
Mitjana anual 12.3 

 
La mitja anual no difereix massa de la proposta que fa l’Ordenança Municipal d’estimar 
aquesta dada en 12ºC. 
 
El CTE es refereix a la norma UNE 94002:2005 per l’obtenció de les temperatures 
mensuals de l’aigua de la xarxa d’abastament. 
 

  Tafy=Tafcp-B+Az 

Tafy-. Temperatura de l’aigua de la xarxa de d’abastiment del 
municipi 
Tafcp-. Temperatura de l’aigua de la xarxa de d’abastiment de 
la capital de província establertes a la mateix UNE 94002:2005 
Az-. Diferència de cotes en metres 
B-. ctn; B=0.0066 per als mesos d’octubre a març i B=0.0033 
per als mesos d’abril a setembre 

 
S’ha considerat que la diferència de cotes entre la ciutat de Barcelona i Santa Coloma 
no és significativa, i per tant es considera que ambdues xarxes de d’abastament 
d’aigua tenen la mateixa temperatura. 
 

Temperatures mensuals per a la citat de Barcelona segons la UNE 94002:2005 
[ºC] 

GEN FEB MAR ABR MAG JUN JUL AGO SET OCT NOV DES 
9 10 11 12 14 17 19 19 17 15 12 10 
Mitjana anual 14ºC 
 
 

5.4. RADIACIÓ SOLAR 
 
El CTE en la Taula 3.2 estableix que la radiació global solar mitja anual per a la zona 
climàtica II és inferior a 13.7MJ/m2 per dia, és a dir, inferior a 3.8kWh/m2 
 
En aquest projecte s’han utilitzat les dades de l’IDAE com a font d’aquestes dades 
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Mes 
Radiació solar 
mitjana diària 
H (MJ/m2 dia) 

Gener 6,50 
Febrer 9,50 
Març 12,90 
Abril 16,10 
Maig 18,60 
Juny 20,30 
Juliol 21,60 
Agost 18,10 
Setembre 14,60 
Octubre 10,80 
Novembre 7,20 
Desembre 5,80 
Mitjana anual 13,50 

 
 
6. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
 

6.1. SISTEMES 
 
Després d’estudiar l’eficiència i el cost econòmic de diverses configuracions de la 
distribució física dels captadors sobre les cobertes i l’agrupament d’habitatges a 
abastir, s’ha optat per a dividir les instal·lacions comunitàries en sis sistemes els quals 
donen servei a les instal·lacions individuals d’acord amb la taula següent: 
 

Sistema Tipus 
d’habitatge 

Quantitat 
d’habitatges

Identificació 
dels habitatges 

Total 
habitatges 

I A, B, C Ax4 Bx4 Cx4 1, 2, 3, 9, 10, 11, 17, 18, 
19, 25, 26, 27 12 

II D, E, F Dx3 Ex3 Fx3 4, 5, 6, 12, 13, 14, 20, 21, 
22 9 

III G, H Gx3 Hx3 7, 8, 15,16, 24, 25 6 

IV I, I’’, J Ix8 I’’x5 Jx3 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37,38, 39, 41, 42, 

43, 45 
16 

V K Kx4 40, 44, 46, 48 4 
VI I’ I’x3 47, 49, 50 3 

 
 

6.2. ESQUEMA DE PRINCIPI DE LES INSTAL·LACIONS 
 
Es tracta de sistemes solars tèrmics amb acumulació descentralitzada en cada 
habitatge. Aquests consten de tres subsistemes diferenciats. 
 

- El primer, subsistema de captació, és un camp de col·lectors centralitzat, ubicat 
a la coberta de l’edifici. 

- El segon subsistema, és el sistema de distribució, format per les bombes de 
recirculació, la vàlvula de mescla, el sistema de protecció contra 
sobreescalfament, el vas d’expansió i les canonades de distribució. Els 
baixants del circuit tancat condueixen l’aigua escalfada prèviament a cada una 
de les estacions domèstiques. 
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- El tercer subsistema el formen les estacions domèstiques que consten d’un 

acumulador vertical amb un serpentí intern per permetre la transferència de 
calor a la xarxa d’aigua potable interior dels habitatges, el vas d’expansió i el 
sistema de suport. 

 
Els dos primers subsistemes formen un circuit hidràulic tancat. 
 

 
 Esquema de les instal·lacions per l’aprofitament d’energia solar per a la 

producció d’aigua calenta sanitària. Acumulació i sistema de recolzament 
individuals. 

 

 
 
7. NECESSITATS DE PRODUCCIÓ D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 

7.1. CÀLCUL DE LA DEMANDA DIÀRIA D’ACS 
 

7.1.1. CRITERIS DEL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ 
 
El Punt 3.1.1-1 del CTE estableix en 22 litres de consum diari d’aigua calenta 
sanitària a 60º per persona. 
 
El Punt 3.1.1-4 del CTE estableix la relació següent entre nombre d’habitacions (hab.) i 
nombre de persones per habitatge: 
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CTE 

 2 hab. 3 hab.
Nombre de persones 3 4 

 
 

7.1.2. CRITERIS DEL DECTRET D’ECOEFICIÈNCIA 
 
L’Annex 1 del DE estableix  en 28 litres de consum diari d’aigua calenta sanitària a 
60º per persona. 
 
L’Annex 2 del DE estableix la relació següent entre nombre d’habitacions (hab.) i 
nombre de persones per habitatge: 
 

DE 
 2 hab. 3 hab.

Nombre de persones 3 4 
 
 

7.1.3. CRITERIS DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
 
L’Ordenança Municipal estableix en 35 litres el consum diari d’aigua calenta 
sanitària a 45ºC per persona i dia, i considera l’habitatge tipus el format per 4 
persones, d’acord amb el RITE, el que equival a un consum energètic de 20MJ per dia 
i habitatge tipus. 
 
Per als habitatges amb nombre diferent d’habitants, el consum per habitatge es calcula 
segons la fórmula: 
 

Di = 140 * P / 4 Di-. Demanda d’ACS  
P-. Nombre de persones per habitatge 

  
Per a instal·lacions col·lectives, el consum total s’estableix segons: 
 

D = f * sum(Di) 
f = 1   si n < 11 habitatges 
f = 1.2 – (0.02 * n) si 10 < n < 25 habitatges 
f = 0.7   si n > 24 habitatges 

 
 

7.1.4. COMPARACIÓ DE LES NECESSITAT DE PRODUCCIÓ D’AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA 

 
Donada la diferència de les temperatures finals de producció s’ha utilitzat el criteri que 
estableix el CTE per a comparar les necessitats de producció que es deriven de les 
diferents legislacions: 
 

                              (Ta1-Ti) 
D(Ta2)=D(Ta1ºC)------------ 
                              (Ta2-Ti) 

D(Ta1ºC)-. Demanda d’ACS a la temperatura Ta1 
D(Ta2ºC)-. Demanda d’ACS a la temperatura Ta2 
Ti-. temperatura de l’aigua freda 
Ta1-. temperatura 1 d’acumulació 
Ta2-. temperatura 2 d’acumulació 
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7.1.5. DEMANDA DIÀRIA D’ACS PER HABITATGE 

 
CTE DE OM 

TIPUS 
HABITATGE Cambres Persones 

/ 
habitatge

D a 
60º 

[l/dia]

D a 
60º 

[l/dia]

Persones 
/ 

habitatge

Persones 
/ 

habitatge 

D a 
45º 

[l/dia] 

D a 
60º 

[l/dia]
A, B, C, G, 
H,I, I’, I’’ 3 4 88 112 4 4 140 96 

D, E, F, J, K 2 3 66 84 3 3 105 72 
 
 

7.1.6. DEMANDA DIÀRIA D’ACS PER SISTEMA DE PRODUCCIÓ 
 

 CTE DE OM 
Sistema Total 

persones
D a 60º 
[l/dia] 

Total 
persones

D a 
60º 

[l/dia] 

Total 
persones

f D a 45º 
[l/dia] 

D a 60º 
[l/dia] 

I 48 1056 48 1344 48 0.96 1613 1106 
II 27 594 27 756 27 1 945 648 
III 24 528 24 672 24 1 840 576 
IV 61 1342 61 1708 61 0.88 1879 1288 
V 12 264 12 336 12 1 420 288 
VI 12 264 12 336 12 1 420 288 

 
Criteri més exigent de contribució solar 

mínima 
Sistema Criteri 

I DE 
II OM 
III OM 
IV DE 
V OM 
VI OM 

 
 

7.2. CONTRIBUCIÓ SOLAR 
 

7.2.1. CRITERIS DEL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ 
 
D’acord amb la taula 3.3 del CTE Santa Coloma de Gramenet pertany a la zona 
climàtica II. Per aquesta zona climàtica, i per sistemes amb demandes inferiors als 
5000 litres per dia, la Taula 2.1 estableix el 30% com a contribució d’energia solar 
en la producció d’ACS. 
 
 

7.2.2. CRITERIS DEL DECRET D’ECOEFICIÈNCIA 
 
D’acord amb l’Annex 3 del DE la comarca del Barcelonès pertany a la zona climàtica 
III. Per aquesta zona climàtica, i per sistemes amb demandes inferiors als 5000 litres 
per dia, l’annex 2 estableix el 50% com a contribució d’energia solar en la 
producció d’ACS. 
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7.2.3. CRITERIS DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 

 
L’Ordenança Municipal estableix el 60% com a fracció percentual de la demanda 
energètica total anual d’ACS, defininit la fracció percentual com: 
 

       S 
F=------*100 
     S+A 

F-. Fracció percentual 
S-. Energia termo-solar subministrada als punts de consum 
A-. Energia tèrmica addicional, procedent de fonts energètiques 
tradicionals de suport 

 
 

7.2.4. CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA ANUAL 
 
 

Contribució solar mínima anual [kWh/any] 
 Sistema 
 I II III IV V VI 

CTE 6.402 3.601 3.201 8.136 1.600 1.600 
DE 13.581 7.639 6.790 17.259 3.395 3.395 
OM 13.411 7.858 6.985 15.623 3.492 3.492 

 
 
8. SUBSISTEMA DE CAPTACIÓ 

 
8.1. TECNOLOGIA EMPRADA 

 
Captadors plans envidrats Junkers KF 240 S 
 

Factor òptic 0,750 
Factor de pèrdues lineal 3,993 
Factor de pèrdues quadràtic 0,006 

 
 

8.2. ORIENTACIÓ I INCLINACIÓ 
 

Orientació (azimut) 0º 
Inclinació 45º 

 
8.3. OMBRES 

 
L’estudi d’ombres s’ha tenint present el que s’especifica en l’apartat d’execució dels 
subsistemes de captadors. Les fonts d’ombres considerades han estat: ombres del 
mateix volum, ombres de la resta de volums d’estudi i ombres d’obstacles aliens. 
 
 

8.3.1. SISTEMES I, II, III i IV 
 
Es consideren lliure d’ombres. 
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8.3.2. SISTEMES V i VI 

 
Ambdós sistemes es veuen afectats per les ombres matinals del volum que tenen a 
l’est. Aplicant el mètode del CTE, Punt 3.6, i els valors de la Taula B.1 (inclinació 35º i 
azimut 0º) s’obtenen unes pèrdues per ombres entorn de 1.25%. 
 
 

8.4. PÈRDUES 
 

8.4.1. CRITERIS DEL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ 
 
El CTE accepta fins a 15% de pèrdues totals (fins al 10% per desorientació i 
desinclinació i fins al 10% per ombres) per al cas general. 
 
 

8.4.2. CRITERIS DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
 

Desorientació acceptada +-25º 
Desinclinació acceptada 
respecte la latitud geogràfica +-15º 

 
 

8.4.3. ESTIMACIÓ DE PÈRDUES GLOBALS 
 

Sistemes I, II, III, IV 
Coeficient de reducció per desorientació i desinclinació (α) 1 
Coeficient de reducció per ombres (δ) 1 

 
Sistemes V, VI 

Coeficient de reducció per desorientació i desinclinació (α) 1 
Coeficient de reducció per ombres (δ) 0.9875 

 
 

8.5. DIMENSIONAMENT DELS SUBSISTEMES 
 
S’ha utilitzat el mètode fChart recollit dins del Plec de Condicions Tècniques de 
Instal·lacions de Temperatura Baixa d’Energia Solar Tèrmica de l’IDAE, el qual és la 
base tècnica del DB-HE 4 del CTE. 
 
 

8.5.1. SUPERFÍCIES MÍNIMES 
 

       EacsSolMín 
A=----------------- 
               I*r 

EacsSolMín-. Demanda energètica anual a cobrir amb energia solar 
en obtinguda del mínim normatiu més exigent  
I-. Irradiació solar anual [kWh/m2/any] 
r-. Rendiment mig anual de la instal·lació 

 

Tipus d’habitatge Tipus d’acumulació Rendiment mig anual de la 
instal·lació estimat 

Centralitzada 0.4 Plurifamiliar Individual 0.35 
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Sistema Superfície 
mínima de 

captació [m2] 
I 19.8 
II 11.4 
III 10.2 
IV 25.1 
V 5.1 
VI 5.1 

 
8.5.2. CONFIGURACIÓ 

 
Sistema N de 

captadors 
Superfície de 
captació [m2]

I 10 21 
II 6 12.6 
III 5 10.5 
IV 12 25.2 
V 3 6.3 
VI 3 6.3 

 
 

8.6. EXECUCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 
 

8.6.1. CONNEXIÓ 
 
La connexió dels elements de les bateries de captadors es farà en sèrie. Cada bateria, 
seguint les especificacions del fabricant, tindrà un màxim de set captadors. La 
connexió de bateries es farà sempre en paral·lel. El retorn del fluid sempre serà de 
tipus invertit. 
 

Sistema N de 
captadors 

Bateries 

I 10 5+5 
IV 12 6+6 

 
8.6.2. DISPOSICIÓ 

 
L’IDAE proposa el criteri següent pel que fa a les distàncies mínimes als obstacles: 
 

                          h 
Dmín=--------------------- 
              tan(61º-
latitud) 

Dmín-. Distància mínima d’abast de l’ombra de 
l’obstacle 
h-. Alçada de l’obstacle 

 
Els captadors proposats tenen una alçada de 2115mm. Per tant per a la inclinació 
proposada, segons el criteri de l’IDAE, la distància mínima de separació entre bateries 
en sentit nord no ha de ser inferior als 3.70m. Per altra banda, el fabricant, per 
aquesta mateixa inclinació, proposa una distància mínima de separació entre bateries 
en sentit nord de 2.89m. 
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Pel que fa a les baranes d’obra s’ha considerat que tenen una alçada de 55cm. Per 
tant, segons el criteri de l’IDAE, la distància mínima desitjable entre aquest 
obstacle i els captadors en sentit nord serà de 1.50m. Aquesta distància, en un 
segon terme de prioritats, també és desitjable per a les orientacions est i oest. 
 
 
9. SISTEMA HIDRÀULIC 
 

9.1. INSTAL·LACIONS COMUNES 
 

9.1.1. FLUID PORTADOR 
 
El fluid portador del circuit primari serà Tyfocor L (30% propilenglicol, 0.9kcal/(kg*ºC)) 
del fabricant Junkers.  
 

Sistema Volum de fluid 
[l] 

I 11.5 
II 5.8 
III 5.8 
IV 11.5 
V 3.5 
VI 3.5 

 
9.1.2. CONDUCCIONS 

 
Els muntants presentaran les característiques següents: 
 

Tipus A, B, C, G, H, I’  ∅ 20/22 mm Cu 
Tipus D, E, F, I, I’’, J, K ∅ 16/18 mm Cu 

 
Pel que fa a l’aïllament, d’acord amb el RITE Apèndix 03.1, s’exigeix un gruix mínim de 
30mm de material d’una conductivitat tèrmica < 0.04W7mºC a totes les canonades 
exteriors; per a les interiors s’admet que el gruix d’aïllament es disminueixi 10mm. 
 

9.1.3. SISTEMES D’IMPULSIÓ 
 

Sistema 
Alçada 

manomètrica 
[m] 

Cabal [l/min]

I 5.85 17.50 
II 4.75 8.75 
III 4.75 8.75 
IV 5.85 17.50 
V 3.25 5.25 
VI 3.25 5.25 

 
El mode comercial del grup de pressió seleccionat és el AGS 2. Es recomana la 
instal·lació de dues bombes en paral·lel a cada sistema. El control, en aquest cas, es 
farà per relè. 
 
 



ττAAUU  ®® 
 

13  

9.1.4. SISTEMES DE PURGAMENT 
 
S’ha d’instal·lar un purgador a la part superior de cada bateria de captadors. 
Addicionalment, l’instal·lador haurà d’instal·lar un sistema de purgat en cada un dels 
punts en els quals es pugui acumular aire. 
 

9.1.5. MESURES CONTRA SOBREPRESSIONS 
 

Sistema
Volum del 

vas 
d’expansió [l]

I 35 
II 25 
III 25 
IV 35 
V 25 
VI 25 

 
9.1.6. MESURES CONTRA SOBREESCALFAMENT 

 
S’instal·larà un dissipador de calor tèrmic per gravetat en cada un d’ells. 
 
Es considera que la producció solar es concentra a les 4 hores centrals del dia, i que hi 
haurà un consum mínim del 50%. 
 

Sistema Producció solar 
juliol [kW] 

Potència mínima del 
sistema 

contra sobreescalfametn 
[kW] 

I 12.82 6.41 
II 6.55 3.28 
III 6.21 3.11 
IV 15.74 7.38 
V 3.39 1.70 
VI 3.56 1.78 

 
Es proposa l’ús del sistema Salvador Escoda Kô-22 de 4 vies: 
 

Sistema Model comercial proposat
Bateria I: DISIP 6 S 
(4000W) I Bateria II: DISIP 6 S 
(4000W) 

II DISIP 6 S (4000W) 
III DISIP 6 S (4000W) 

Bateria I: DISIP 6 S 
(4000W) IV Bateria II: DISIP 6 S 
(4000W) 

V DISIP 3 S (2000W) 
VI DISIP 3 S (2000W) 
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9.1.7. SISTEMES DE CONTROL 

 
Tal i com imposen el CTE i el RITE el control de funcionament normal de les bombes 
del circuit de captadors serà de tipus diferencial. El sistema de control actuarà i 
s’ajustarà de manera que les bombes no funcionin si la diferència de temperatures és 
inferior a 2ºC i que funcionin quan aquesta diferència sigui superior als 7ºC (RITE 
ITE10.1.5). El sistema de control diferencial també és requerit per l’Ordenança 
Municipal. 
 
Els sistemes contra sobreescalfament començaran a funcionar a partir del 85ºC. 
 

9.1.8. SISTEMES DE MESURA 
 
El CTE exigeix als sistemes de més de 20m2 de superfícies de captació un sistema 
analògic de mesura local i de registre de dades de la temperatura d’entrada de l’aigua 
de la xarxa, la temperatura del fluid portador a la sortida dels captadors i el cabal 
d’aigua freda de la xarxa. 
 
Per tant tan els sistemes I i IV hauran d’incorporar aquests sistemes. 
 
 

9.2. INSTAL·LACIONS INDIVIDUALS 
 

9.2.1. SUBSISTEMES DE BESCANVI I D’ACUMULACIÓ 
 
El RITE imposa les condicions següents: 
 

ITE 10.1.3.2 0.8<=V/M<=1 
V-. Volum del dipòsit acumulador 
[l]. M-. Consum mig diari d’acs 
[l/dia]. 

 
El CTE estableix que 
 

50<V/A<180 
A-. Àrea total de captació [m2]. 
V-. Volum del dipòsit acumulador 
[l]. 

 
TIPUS HABITATGE Volum 

d’acumulació [l]
A, B, C, G, H,I, I’, I’’ 90 
D, E, F, J, K 75 

 

Sistema Volum 
d’acumulació [l] 

Volum total 
d’acumulació 

[l] 
V/M V/A 

I 90x4 90x4 90x4 1080 0.80 51.4 
II 75x3 75x3 75x3 675 1.03 53.6 
III 90x3 90x3 540 0.94 51.4 
IV 90x8 90x5 75x3 1395 0.82 55.4 
V 75x4 300 0.96 47.7 
VI 90x3 270 0.94 42.9 
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L’incompliment de la condició de CTE dels sistemes V i VI, producte d’haver-se 
d’ajustar a l’ús d’equips comercials, no es considera rellevant ja que afecte a molt pocs 
habitatges, i perquè els valors obtinguts no difereixen massa dels normatius. 
 
Els sistemes d’acumulació individual aniran equipats amb un vas d’expansió de 7.5l. 
 

9.2.2. SISTEMES DE CONTROL 
 
L’acumulació es fa a 60ºC. L’electrovàlvula estarà oberta quan la diferència de 
temperatures entre el fluid portador i l’aigua acumulada és superior als 7ºC i estarà 
tancada quan aquesta temperatura sigui inferior als 2ºC. També estarà tancada quan 
la temperatura d’acumulació superi els 60ºC. 
 
 

9.2.3. SUBSISTEMES DE SUPORT 
 
Caldera mural Junkers ZW23AE (rendiment 0.91). 
 
 

9.2.4. ALTRES ELEMENTS 
 
La resta d’elements de les instal·lacions d’aigua sanitària de les instal·lacions 
individuals han estat objecte de disseny en el pertinent apartat del projecte executiu de 
l’edifici. 
 
 
10. EXECUCIÓ 
 
L’execució de totes les instal·lacions per a l’aprofitament d’energia solar per a la 
producció d’aigua calenta sanitària, el disseny de les quals és objecte d’aquest 
projecte, donen compliment als requeriments prestacionals que s’indiquen al CTE i la 
resta de normativa a les quals estan subjectes. 
 
Segons estableix l’Ordenança Municipal tots els equips i accessoris instal·lats tindran 
el distintiu de “garantia de qualitat ambiental” i compliran la Resolució MAH/1603/2004, 
per la qual s’estableixen els criteris mediambientals per a l’atorgament del distintiu de 
garantia de qualitat ambiental als productes i als sistemes que afavoreixen l’estalvi 
d’aigua. 
 
 
11. CONCLUSIONS 
 
Les instal·lacions descrites en el projecte solar corresponent resulten ser suficients per 
a donar compliment a la nova normativa d’aplicació CTE DB-HE. 
 
 
Barcelona, juliol de 2.007 
 
Eng. Roger Baig Viñas 
TAU – Transferències d’Arquitectura i Urbanisme, SL 
 



Energia solar tèrmica

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 19-06-06

Capítol 01 Espais comuns

1 1EA1I010 u Instal·lació de sistema de captació solar format per: 39 col·lectors
solars plans, tipus FK240S de la marca JUNKERS o equivalent,
incloent la base de recolzament sobre paviment de terrassa, formada
per una bancada/placa alveolar, col·locada sobre la coberta sense
fixar que servirà de base per fixar mecànicament les plaques,
ancoratge i connexions flexibles. (P - 1)

699,32 39,000 27.273,48

2 1EA3I010 u Xarxa de distribució d'aigua calenta amb tubs de coure i aïllament amb
escumes elastomèriques, des de sistema d'acumulació de l'aigua solar
fins a intercambiedors de cada habitatge. S'hi inclouren totes les
canonades del camp de col·lectors de coure amb aïllament de 19 a 22
mm d'escuma elastomèrica amb conductivitat tèrmica 0,04 w/m*K, per
temperatures superiors a 40ºC. Cal assegurar un rendiment annual
superior al 60% de subministrament d’aigua calenta sanitària. S’inclou
tot el necessari per deixar la instal·lació en correcta funcionament,
indicacions del fabricant i de la direcció facultativa, plànols, esquemes
i memòria de projecte especific d'aprofitament solar per a produir
aigua calenta sanitaria. (P - 2)

63,22 327,000 20.672,94

3 EEU4U010 u dipòsit d'expansió tancat de 25 l de capacitat, de planxa d'acer i
membrana elàstica, amb connexió de 3/4' de D, col.locat roscat (P - 5)

57,11 4,000 228,44

4 EEU4U015 u dipòsit d'expansió tancat de 35 l de capacitat, de planxa d'acer i
membrana elàstica, amb connexió de 3/4' de D, col.locat roscat (P - 6)

78,11 2,000 156,22

5 EEU11113 u Purgador automàtic apte per a instal·lacions solars: temp. fins a 150
ºC. (P - 4)

58,77 8,000 470,16

6 EEVSAG u Centraleta de regulació tipus TDS10 marca JUNKERS o equivalent. (P
- 7)

230,10 6,000 1.380,60

7 EEAZA300 l Reblert d'instal·lació de captadors solars per a una temperatura de
treball mínima de -35 °C (P - 3)

3,21 37,000 118,77

8 ENX12115 u Grup de pressió d'aigua de membrana, per a un cabal de 3 m3/h, com
a màxim, pressió màxima de 3 bar i mínima de 2 bar amb motor
monofàsic i muntat sobre bancada (P - 8)

372,90 8,000 2.983,20

9 TAUEEA01 u Dissipador de calor tèrmic ESCOSOL DISIP 3 S (P - 9) 365,00 2,000 730,00
10 TAUEEA02 u Dissipador de calor tèrmic ESCOSOL SISIP 6 S (P - 10) 527,00 6,000 3.162,00

TOTAL Capítol 01.01 57.175,81

euros
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1. Compliment del article 6 del Decret 21/2006 
 

Art 6. Paràmetres d’ecoeficiencia relatius als materials i sistemes constructius 

 
 

 

6.1.i. El coeficients mig de transmitància tèrmica Km dels diferents tancaments 

verticals exteriors és un 30% inferior al paràmetre normatiu requerit. 

 

S’adjunta fitxes del compliment de la NRE-AT-87 

Puntuació: 8 punts 
 

6.1.n. Els diferents entitats privatives de l’edifici disposan d’una ventilació creuada 

natural. 

Puntuació: 6 punts 
 

6.1.p. Enllumenat d’espais comunitaris o d’accés amb detectors de presència. 

Puntuació: 3 punts 
 

Puntuació Total: 17 punts 
 

Barcelona, juny de 2006 

 
ESTEVE TERRADAS MUNTAÑOLA 

ARQUITECTE 
 
 
 
 
 



2. Fitxa de Justificació Compliment NRE-AT-87 
 

 

 
 



  

Compliment de la NRE-AT-87 
 
 
Dades de l’edifici 
 
 

Carrer: Joan Ubach Zona:  

Municipi: Sta. Coloma de Gramanet  Comarca: Barcelonès  

 

 

Classificació climàtica 

 
La categoria climàtica corresponent al municipi (1)  és  A  pel fet d’haver estat establerta: 

  

 

                X     directament per la NRE-AT-87. 

 

 

La classificació climàtica dintre del municipi està determinada (2) : 

 

  

 

                 X     segons l’altitud de l’emplaçament de l’edifici sobre el nivell del mar: 

 

  

   X 0-200 m        200-500 m                 500-800 m                 > 800 m 

 

 

La classe de clima que afecta l’edifici és, per tant, 2                
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

Quadre resum dels Tr  de l’edifici  (10) 

 

 
Unitat/s d’ocupació Superficie útil inferior (m²) Tr 

                  

Habitatge tipus A 81,70 1,84 

                  

Habitatge tipus B 76,30 1,62 

                  

Habitatge tipus C 78,10 1,96 

                  

Habitatge tipus D 60,30 1,77 

                  

Habitatge tipus E 60,30 1,94 

                  

Habitatge tipus F 63,50 1,91 

                  

Habitatge tipus G 73,60 1,97 

                  

Habitatge tipus H 73,40 2,33 

                  

Habitatge tipus I 71,00 2,34 

                  

Habitatge tipus J 57,30 1,82 

                  

Habitatge tipus K 54,90 2,38 

        

 

 

 

 

 

                                               Barcelona, Maig  2006 

 

ESTEVE TERRADAS MUNTAÑOLA, ARQUITECTE 



  

 

Compliment de la NRE-AT-87 
 
Justificació del compliment del requeriment 1, 3 i 4 de la NRE-AT-87 en la/les unitat/s 
d’ocupació. 
 
Edifici 

Situació: Carrer: Joan Ubach  Zona:  

 Municipi: Sta Coloma de Gramanet  Comarca: Barcelonès  

 
Unitat o unitats d’ocupació 

 Senyalització   Habitatge A  Superfície útil:  Su  =  81,70   m²  

 Ús principal    Habitatge   

 
1. Justificació del compliment dels requeriments 1 i 4 càlcul del Σ S Km ß 

1.1. Tancaments exteriors 

 

 
Tipus de 
Tancament 
 
 

 

 

 
Denominació del 
Tancament 
 

 K
m
 s

eg
on

s 
  

re
qu

er
im

en
t 1

 

 

 
Compliment requeriment 4 per a 
compensar guanys tèrmics a l’estiu 

K
m
 d

e 
pr

oj
ec

te
 

S
up

er
fic

ie
 S

 (m
²)

 
de

l t
an

ca
m

en
t  

 

ß S
·K

m
e ß

 

   C A S P Km     
                                                            

Coberta 1,39    X                    0,46 0,22 81,70 23,37 

                                                            

 

Sobre- 

exposats 

                                                      

 
 
 
 
 

1,3       

                                                            

Façana 1,80                               0,46 59,70 27,46 

                                                            

Obertures 5,80                               1,96 13,10 26,68 

                                                            

 

 

 

Exposats 

                                                      

 

 

 

 

 

1 
      

                                                            

Forjat 2,44                               1,01 81,70 61,06 
 

Protegits 

                                                       

 

 

0,74       

          

∑

 

137,57(19) 

 
1.2. Tancaments interiors, part massissa 
  

Denominació del tancament (15) 

Km màxima 

segons el 

requeriment 1 

Km de 

projecte 

 

            

     PARETS 2,22 
            

      

 
 
2,78 
      

      

 
 
          

 
2. Càlcul de la Tr de la unitat d’ocupació  

         ∑ Se Kme ß (19)               137,57 
Tr =   =     =    1,68               <=               (20) 
            Su 

(13)                          81,70 

 
Els valors dels Km estan expressats en W/m² °C   X  o en (kcal/h m² °C)                   



  

Compliment de la NRE-AT-87 
 
Justificació del compliment del requeriment 1, 3 i 4 de la NRE-AT-87 en la/les unitat/s 
d’ocupació. 
 
Edifici 

Situació: Carrer: Joan Ubach  Zona:  

 Municipi: Sta Coloma de Gramanet  Comarca: Barcelonès  

 
Unitat o unitats d’ocupació 

 Senyalització   Habitatge B  Superfície útil:  Su  =  76,30   m²  

 Ús principal    Habitatge   

 
3. Justificació del compliment dels requeriments 1 i 4 càlcul del Σ S Km ß 

3.1. Tancaments exteriors 

 

 
Tipus de 
Tancament 
 
 

 

 

 
Denominació del 
Tancament 
 

 K
m
 s

eg
on

s 
  

re
qu

er
im

en
t 1

 
 

 
Compliment requeriment 4 per a 
compensar guanys tèrmics a l’estiu 

K
m
 d

e 
pr

oj
ec

te
 

S
up

er
fic

ie
 S

 (m
²)

 
de

l t
an

ca
m

en
t  

 

ß S
·K

m
e ß

 

   C A S P Km     
                                                            

Coberta 1,39    X                    0,46 0,22 76,30 21,82 

                                                            

 

Sobre- 

exposats 

                                                      

 
 
 
 
 

1,3       

                                                            

Façana 1,80                               0,46 30,20 13,89 

                                                            

Obertures 5,80                               1,96 13,10 25,68 

                                                            

 

 

 

Exposats 

                                                      

 

 

 

 

 

1 
      

                                                            

Forjat 2,44                               1,01 76,30 57,03 
 

Protegits 

                                                       

 

 

0,74       

          

∑

 

118,42(19) 

 
1.2. Tancaments interiors, part massissa 
  

Denominació del tancament (15) 

Km màxima 

segons el 

requeriment 1 

Km de 

projecte 

 

            

      PARETS 2,22 
            

      

 
 
     2,78 

      

 
 
          

 
4. Càlcul de la Tr de la unitat d’ocupació  

         ∑ Se Kme ß (19)               118,42 
Tr =   =     =    1,55               <=               (20) 
            Su 

(13)                          76,30  

 
Els valors dels Km estan expressats en W/m² °C   X  o en (kcal/h m² °C)                   



  

Compliment de la NRE-AT-87 
 
Justificació del compliment del requeriment 1, 3 i 4 de la NRE-AT-87 en la/les unitat/s 
d’ocupació. 
 
Edifici 

Situació: Carrer: Joan Ubach  Zona:  

 Municipi: Sta Coloma de Gramanet  Comarca: Barcelonès  

 
Unitat o unitats d’ocupació 

 Senyalització   Habitatge C  Superfície útil:  Su  =  78,10   m²  

 Ús principal    Habitatge   

 
5. Justificació del compliment dels requeriments 1 i 4 càlcul del Σ S Km ß 

5.1. Tancaments exteriors 

 

 
Tipus de 
Tancament 
 
 

 

 

 
Denominació del 
Tancament 
 

 K
m
 s

eg
on

s 
  

re
qu

er
im

en
t 1

 
 

 
Compliment requeriment 4 per a 
compensar guanys tèrmics a l’estiu 

K
m
 d

e 
pr

oj
ec

te
 

S
up

er
fic

ie
 S

 (m
²)

 
de

l t
an

ca
m

en
t  

 

ß S
·K

m
e ß

 

   C A S P Km     
                                                            

Coberta 1,39    X                    0,46 0,22 78,10 22,34 

                                                            

 

Sobre- 

exposats 

                                                      

 
 
 
 
 

1,3       

                                                            

Façana 1,80                               0,46 58,20 26,77 

                                                            

Obertures 5,80                               1,96 13,10 25,68 

                                                            

 

 

 

Exposats 

                                                      

 

 

 

 

 

1 
      

                                                            

Forjat 2,44                               1,01 78,10 58,37 
 

Protegits 

                                                       

 

 

0,74       

          

∑

 

133,16(19) 

 
1.2. Tancaments interiors, part massissa 
  

Denominació del tancament (15) 

Km màxima 

segons el 

requeriment 1 

Km de 

projecte 

 

            

     PARETS 2,22 
            

      

 
 
2,78 
      

      

 
 
          

 
6. Càlcul de la Tr de la unitat d’ocupació  

         ∑ Se Kme ß (19)               133,16 
Tr =   =     =    1,70               <=               (20) 
            Su 

(13)                          78,10  

 
Els valors dels Km estan expressats en W/m² °C   X  o en (kcal/h m² °C)                   

 



  

Compliment de la NRE-AT-87 
 
Justificació del compliment del requeriment 1, 3 i 4 de la NRE-AT-87 en la/les unitat/s 
d’ocupació. 
 
Edifici 

Situació: Carrer: Joan Ubach  Zona:  

 Municipi: Sta Coloma de Gramanet  Comarca: Barcelonès  

 
Unitat o unitats d’ocupació 

 Senyalització   Habitatge D  Superfície útil:  Su  =  60,30   m²  

 Ús principal    Habitatge   

 
7. Justificació del compliment dels requeriments 1 i 4 càlcul del Σ S Km ß 

7.1. Tancaments exteriors 

 

 
Tipus de 
Tancament 
 
 

 

 

 
Denominació del 
Tancament 
 

 K
m
 s

eg
on

s 
  

re
qu

er
im

en
t 1

 
 

 
Compliment requeriment 4 per a 
compensar guanys tèrmics a l’estiu 

K
m
 d

e 
pr

oj
ec

te
 

S
up

er
fic

ie
 S

 (m
²)

 
de

l t
an

ca
m

en
t  

 

ß S
·K

m
e ß

 

   C A S P Km     
                                                            

Coberta 1,39                        0,46 0,22 60,30 17,25 

                                                            

 

Sobre- 

exposats 

                                                      

 
 
 
 
 

1,3       

                                                            

Façana 1,80                               0,46 54,70 25,16 

                                                            

Obertures 5,80                               1,96 12,10 23,72 

                                                            

 

 

 

Exposats 

                                                      

 

 

 

 

 

1 
      

                                                            

Forjat 2,44                               1,01 60,30 45,07 
 

Protegits 

                                                       

 

 

0,74       

          

∑

 

111,20 (19) 

 
1.2. Tancaments interiors, part massissa 
  

Denominació del tancament (15) 

Km màxima 

segons el 

requeriment 1 

Km de 

projecte 

 

            

     PARETS 2,22 
            

      

 
 
     2,78 

      

 
 
          

 
8. Càlcul de la Tr de la unitat d’ocupació  

         ∑ Se Kme ß (19)               111,20 
Tr =   =     =    1,84             <=               (20) 
            Su 

(13)                          60,30  

 
Els valors dels Km estan expressats en W/m² °C   X  o en (kcal/h m² °C)                 



  

Compliment de la NRE-AT-87 
 
Justificació del compliment del requeriment 1, 3 i 4 de la NRE-AT-87 en la/les unitat/s 
d’ocupació. 
 
Edifici 

Situació: Carrer: Joan Ubach  Zona:  

 Municipi: Sta Coloma de Gramanet  Comarca: Barcelonès  

 
Unitat o unitats d’ocupació 

 Senyalització   Habitatge E  Superfície útil:  Su  =  60,30   m²  

 Ús principal    Habitatge   

 
9. Justificació del compliment dels requeriments 1 i 4 càlcul del Σ S Km ß 

9.1. Tancaments exteriors 

 

 
Tipus de 
Tancament 
 
 

 

 

 
Denominació del 
Tancament 
 

 K
m
 s

eg
on

s 
  

re
qu

er
im

en
t 1

 
 

 
Compliment requeriment 4 per a 
compensar guanys tèrmics a l’estiu 

K
m
 d

e 
pr

oj
ec

te
 

S
up

er
fic

ie
 S

 (m
²)

 
de

l t
an

ca
m

en
t  

 

ß S
·K

m
e ß

 

   C A S P Km     
                                                            

Coberta 1,39                        0,46 0,22 60,30 17,25 

                                                            

 

Sobre- 

exposats 

                                                      

 
 
 
 
 

1,3       

                                                            

Façana 1,80                               0,46 33,10 15,22 

                                                            

Obertures 5,80                               1,96 12,20 23,91 

                                                            

 

 

 

Exposats 

                                                      

 

 

 

 

 

1 
      

                                                            

Forjat 2,44                               1,01 60,30 45,07 
 

Protegits 

                                                       

 

 

0,74       

          

∑

 

101,45 (19) 

 
1.2. Tancaments interiors, part massissa 
  

Denominació del tancament (15) 

Km màxima 

segons el 

requeriment 1 

Km de 

projecte 

 

            

     PARETS 2,22 
            

      

 
 
     2,78 

      

 
 
          

 
10. Càlcul de la Tr de la unitat d’ocupació  

         ∑ Se Kme ß (19)               101,45 
Tr =   =     =    1.68            <=               (20) 
            Su 

(13)                          60,3 

 
Els valors dels Km estan expressats en W/m² °C   X  o en (kcal/h m² °C)                 



  

Compliment de la NRE-AT-87 
 
Justificació del compliment del requeriment 1, 3 i 4 de la NRE-AT-87 en la/les unitat/s 
d’ocupació. 
 
Edifici 

Situació: Carrer: Joan Ubach  Zona:  

 Municipi: Sta Coloma de Gramanet  Comarca: Barcelonès  

 
Unitat o unitats d’ocupació 

 Senyalització   Habitatge F  Superfície útil:  Su  =  63,50   m²  

 Ús principal    Habitatge   

 
11. Justificació del compliment dels requeriments 1 i 4 càlcul del Σ S Km ß 

11.1. Tancaments exteriors 

 

 
Tipus de 
Tancament 
 
 

 

 

 
Denominació del 
Tancament 
 

 K
m
 s

eg
on

s 
  

re
qu

er
im

en
t 1

 
 

 
Compliment requeriment 4 per a 
compensar guanys tèrmics a l’estiu 

K
m
 d

e 
pr

oj
ec

te
 

S
up

er
fic

ie
 S

 (m
²)

 
de

l t
an

ca
m

en
t  

 

ß S
·K

m
e ß

 

   C A S P Km     
                                                            

Coberta 1,39                        0,46 0,22 63,50 18,16 

                                                            

 

Sobre- 

exposats 

                                                      

 
 
 
 
 

1,3       

                                                            

Façana 1,80                               0,46 33,10 15,23 

                                                            

Obertures 5,80                               1,96 12,20 23,91 

                                                            

 

 

 

Exposats 

                                                      

 

 

 

 

 

1 
      

                                                            

Forjat 2,44                               1,01 63,50 47,46 
 

Protegits 

                                                       

 

 

0,74       

          

∑

 

104,76 (19) 

 
1.2. Tancaments interiors, part massissa 
  

Denominació del tancament (15) 

Km màxima 

segons el 

requeriment 1 

Km de 

projecte 

 

            

     PARETS 2,22 
            

      

 
 
     2,78 

      

 
 
          

 
12. Càlcul de la Tr de la unitat d’ocupació  

         ∑ Se Kme ß (19)               104,76 
Tr =   =     =    1.65             <=               (20) 
            Su 

(13)                          63,50  

 
Els valors dels Km estan expressats en W/m² °C   X  o en (kcal/h m² °C)               



  

  Compliment de la NRE-AT-87 
 
Justificació del compliment del requeriment 1, 3 i 4 de la NRE-AT-87 en la/les unitat/s 
d’ocupació. 
 
Edifici 

Situació: Carrer: Joan Ubach  Zona:  

 Municipi: Sta Coloma de Gramanet  Comarca: Barcelonès  

 
Unitat o unitats d’ocupació 

 Senyalització   Habitatge G  Superfície útil:  Su  =  73,60   m²  

 Ús principal    Habitatge   

 
13. Justificació del compliment dels requeriments 1 i 4 càlcul del Σ S Km ß 

13.1. Tancaments exteriors 

 

 
Tipus de 
Tancament 
 
 

 

 

 
Denominació del 
Tancament 
 

 K
m
 s

eg
on

s 
  

re
qu

er
im

en
t 1

 
 

 
Compliment requeriment 4 per a 
compensar guanys tèrmics a l’estiu 

K
m
 d

e 
pr

oj
ec

te
 

S
up

er
fic

ie
 S

 (m
²)

 
de

l t
an

ca
m

en
t  

 

ß S
·K

m
e ß

 

   C A S P Km     
                                                            

Coberta 1,39                        0,46 0,22 73,60 21,05 

                                                            

 

Sobre- 

exposats 

                                                      

 
 
 
 
 

1,3       

                                                            

Façana 1,80                               0,46 63,90 29,39 

                                                            

Obertures 5,80                               1,96 14,00 27,44 

                                                            

 

 

 

Exposats 

                                                      

 

 

 

 

 

1 
      

                                                            

Forjat 2,44                               1,01 73,60 55,16 
 

Protegits 

                                                       

 

 

0,74       

          

∑

 

132,89 (19) 

 
1.2. Tancaments interiors, part massissa 
  

Denominació del tancament (15) 

Km màxima 

segons el 

requeriment 1 

Km de 

projecte 

 

            

     PARETS 2,22 
            

      

 
 
     2,78 

      

 
 
          

 
14. Càlcul de la Tr de la unitat d’ocupació  

         ∑ Se Kme ß (19)               132,89 
Tr =   =     =    1,81             <=               (20) 
            Su 

(13)                          73,60  

 
Els valors dels Km estan expressats en W/m² °C   X  o en (kcal/h m² °C)                 

 



  

Compliment de la NRE-AT-87 
 
Justificació del compliment del requeriment 1, 3 i 4 de la NRE-AT-87 en la/les unitat/s 
d’ocupació. 
 
Edifici 

Situació: Carrer: Joan Ubach  Zona:  

 Municipi: Sta Coloma de Gramanet  Comarca: Barcelonès  

 
Unitat o unitats d’ocupació 

 Senyalització   Habitatge H  Superfície útil:  Su  =  73,40   m²  

 Ús principal    Habitatge   

 
15. Justificació del compliment dels requeriments 1 i 4 càlcul del Σ S Km ß 

15.1. Tancaments exteriors 

 

 
Tipus de 
Tancament 
 
 

 

 

 
Denominació del 
Tancament 
 

 K
m
 s

eg
on

s 
  

re
qu

er
im

en
t 1

 
 

 
Compliment requeriment 4 per a 
compensar guanys tèrmics a l’estiu 

K
m
 d

e 
pr

oj
ec

te
 

S
up

er
fic

ie
 S

 (m
²)

 
de

l t
an

ca
m

en
t  

 

ß S
·K

m
e ß

 

   C A S P Km     
                                                            

Coberta 1,39                        0,46 0,22 73,40 20,99 

                                                            

 

Sobre- 

exposats 

                                                      

 
 
 
 
 

1,3       

                                                            

Façana 1,80                               0,46 64,10 29,49 

                                                            

Obertures 5,80                               1,96 13,30 26,07 

                                                            

 

 

 

Exposats 

                                                      

 

 

 

 

 

1 
      

                                                            

Forjat 2,44                               1,01 73,40 54,86 
 

Protegits 

                                                       

 

 

0,74       

          

∑

 

131,41 (19) 

 
1.2. Tancaments interiors, part massissa 
  

Denominació del tancament (15) 

Km màxima 

segons el 

requeriment 1 

Km de 

projecte 

 

            

     PARETS 2,22 
            

      

 
 
     2,78 

      

 
 
          

 
16. Càlcul de la Tr de la unitat d’ocupació  

         ∑ Se Kme ß (19)               131,41 
Tr =   =     =    1,79             <=               (20) 
            Su 

(13)                          73,40  

 
Els valors dels Km estan expressats en W/m² °C   X  o en (kcal/h m² °C)                 



  

Compliment de la NRE-AT-87 
 
Justificació del compliment del requeriment 1, 3 i 4 de la NRE-AT-87 en la/les unitat/s 
d’ocupació. 
 
Edifici 

Situació: Carrer: Joan Ubach  Zona:  

 Municipi: Sta Coloma de Gramanet  Comarca: Barcelonès  

 
Unitat o unitats d’ocupació 

 Senyalització   Habitatge I  Superfície útil:  Su  =  71,00   m²  

 Ús principal    Habitatge   

 
17. Justificació del compliment dels requeriments 1 i 4 càlcul del Σ S Km ß 

17.1. Tancaments exteriors 

 

 
Tipus de 
Tancament 
 
 

 

 

 
Denominació del 
Tancament 
 

 K
m
 s

eg
on

s 
  

re
qu

er
im

en
t 1

 
 

 
Compliment requeriment 4 per a 
compensar guanys tèrmics a l’estiu 

K
m
 d

e 
pr

oj
ec

te
 

S
up

er
fic

ie
 S

 (m
²)

 
de

l t
an

ca
m

en
t  

 

ß S
·K

m
e ß

 

   C A S P Km     
                                                            

Coberta 1,39                        0,46 0,22 71,00 20,31 

                                                            

 

Sobre- 

exposats 

                                                      

 
 
 
 
 

1,3       

                                                            

Façana 1,80                               0,46 40,00 18,40 

                                                            

Obertures 5,80                               1,96 14,70 28,81 

                                                            

 

 

 

Exposats 

                                                      

 

 

 

 

 

1 
      

                                                            

Forjat 2,44                               1,01 71,00 53,07 
 

Protegits 

                                                       

 

 

0,74       

          

∑

 

120,59 (19) 

 
1.2. Tancaments interiors, part massissa 
  

Denominació del tancament (15) 

Km màxima 

segons el 

requeriment 1 

Km de 

projecte 

 

            

     PARETS 2,22 
            

      

 
 
     2,78 

      

 
 
          

 
18. Càlcul de la Tr de la unitat d’ocupació  

         ∑ Se Kme ß (19)               120,59 
Tr =   =     =    1,69             <=               (20) 
            Su 

(13)                          71,00  

 
Els valors dels Km estan expressats en W/m² °C   X  o en (kcal/h m² °C)                 



  

  Compliment de la NRE-AT-87 
 
Justificació del compliment del requeriment 1, 3 i 4 de la NRE-AT-87 en la/les unitat/s 
d’ocupació. 
 
Edifici 

Situació: Carrer: Joan Ubach  Zona:  

 Municipi: Sta Coloma de Gramanet  Comarca: Barcelonès  

 
Unitat o unitats d’ocupació 

 Senyalització   Habitatge J  Superfície útil:  Su  =  57,30   m²  

 Ús principal    Habitatge   

 
19. Justificació del compliment dels requeriments 1 i 4 càlcul del Σ S Km ß 

19.1. Tancaments exteriors 

 

 
Tipus de 
Tancament 
 
 

 

 

 
Denominació del 
Tancament 
 

 K
m
 s

eg
on

s 
  

re
qu

er
im

en
t 1

 
 

 
Compliment requeriment 4 per a 
compensar guanys tèrmics a l’estiu 

K
m
 d

e 
pr

oj
ec

te
 

S
up

er
fic

ie
 S

 (m
²)

 
de

l t
an

ca
m

en
t  

 

ß S
·K

m
e ß

 

   C A S P Km     
                                                            

Coberta 1,39                        0,46 0,22 57,30 16,39 

                                                            

 

Sobre- 

exposats 

                                                      

 
 
 
 
 

1,3       

                                                            

Façana 1,80                               0,46 33,20 15,27 

                                                            

Obertures 5,80                               1,96 12,00 23,52 

                                                            

 

 

 

Exposats 

                                                      

 

 

 

 

 

1 
      

                                                            

Forjat 2,44                               1,01 57,30 42,83 
 

Protegits 

                                                       

 

 

0,74       

          

∑

 

98,01 (19) 

 
1.2. Tancaments interiors, part massissa 
  

Denominació del tancament (15) 

Km màxima 

segons el 

requeriment 1 

Km de 

projecte 

 

            

     PARETS 2,22 
            

      

 
 
     2,78 

      

 
 
          

 
20. Càlcul de la Tr de la unitat d’ocupació  

         ∑ Se Kme ß (19)               98,01 
Tr =   =     =    1,71             <=               (20) 
            Su 

(13)                          57,30  

 
Els valors dels Km estan expressats en W/m² °C   X  o en (kcal/h m² °C)                 

 



  

Compliment de la NRE-AT-87 
 
Justificació del compliment del requeriment 1, 3 i 4 de la NRE-AT-87 en la/les unitat/s 
d’ocupació. 
 
Edifici 

Situació: Carrer: Joan Ubach  Zona:  

 Municipi: Sta Coloma de Gramanet  Comarca: Barcelonès  

 
Unitat o unitats d’ocupació 

 Senyalització   Habitatge K  Superfície útil:  Su  =  54,90   m²  

 Ús principal    Habitatge   

 
21. Justificació del compliment dels requeriments 1 i 4 càlcul del Σ S Km ß 

21.1. Tancaments exteriors 

 

 
Tipus de 
Tancament 
 
 

 

 

 
Denominació del 
Tancament 
 

 K
m
 s

eg
on

s 
  

re
qu

er
im

en
t 1

 
 

 
Compliment requeriment 4 per a 
compensar guanys tèrmics a l’estiu 

K
m
 d

e 
pr

oj
ec

te
 

S
up

er
fic

ie
 S

 (m
²)

 
de

l t
an

ca
m

en
t  

 

ß S
·K

m
e ß

 

   C A S P Km     
                                                            

Coberta 1,39                        0,46 0,22 54,90 15,70 

                                                            

 

Sobre- 

exposats 

                                                      

 
 
 
 
 

1,3       

                                                            

Façana 1,80                               0,46 54,80 25,21 

                                                            

Obertures 5,80                               1,96 13,70 26,85 

                                                            

 

 

 

Exposats 

                                                      

 

 

 

 

 

1 
      

                                                            

Forjat 2,44                               1,01 54,90 41,03 
 

Protegits 

                                                       

 

 

0,74       

          

∑

 

108,79 (19) 

 
1.2. Tancaments interiors, part massissa 
  

Denominació del tancament (15) 

Km màxima 

segons el 

requeriment 1 

Km de 

projecte 

 

            

     PARETS 2,22 
            

      

 
 
     2,78 

      

 
 
          

 
22. Càlcul de la Tr de la unitat d’ocupació  

         ∑ Se Kme ß (19)               108,79 
Tr =   =     =    1,98             <=               (20) 
            Su 

(13)                          54,90  

 
Els valors dels Km estan expressats en W/m² °C   X  o en (kcal/h m² °C)                 

  



  

   

 

Compliment de la NRE-AT-87 
 
 
Justificació dels valors dels Km utilitzats  
 

 

Denominació del 

tancament 

Identificació o descripció de les diferents solucions 

Constructives que componen el tancament 
Km 

 

Coberta 

 

Pendents de formigó cel·lular sobre forjat reticular i emblanquinat de guix. 
 

 

0,22

 

Denominació del 

tancament 

Identificació o descripció de les diferents solucions 

Constructives que componen el tancament 
Km 

 

Façana 

 

Tancament amb fàbrica de maó calat acabat amb morter monocapa, cambra d'aire amb 
aïllament tèrmic, envà interior de fàbrica de maó foradat i emblanquinat de guix. 
 

 

0,46

 

Denominació del 

tancament 

Identificació o descripció de les diferents solucions 

Constructives que componen el tancament 
Km 

 

Obertures 

 

Fusteria exterior de PVC amb doble vidre i cambra d'aire. 
 

 

1,96

 

Denominació del 

tancament 

Identificació o descripció de les diferents solucions 

Constructives que componen el tancament 
Km 

 

Forjat 

 

Forjat de formigó armat reticular de 30 cm d'ample i emblanquinat de guix. 
 

 

1,01

 

Denominació del 

tancament 

Identificació o descripció de les diferents solucions 

Constructives que componen el tancament 
Km 

 

Parets 

 

Fàbrica de maó foradat amb les primeres 2 filades de morter P-350 i la resta de guix. 
 

 

2,22
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