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INTRODUCCIO  
 
El present Projecte Final de Carrera fa un estudi teòric i pràctic per a l’adequació i canvi d’us 
d’una finca existent en un centre hípic, des de un punt de vista tècnic,  constructiu i també 
funcional. 

En primer lloc, s’ha realitzat un anàlisi de totes aquelles legislacions o normatives que poden 
influir en la construcció d’un centre d’aquest tipus, estudiant l’estructura necessària per al 
bon funcionament del centre, com son zones, usos, exigències arquitectòniques i 
constructives, superfícies, instal·lacions, etc.  

En segon lloc, s’han aplicat els coneixements teòrics adquirits en un emplaçament real, 
situat al terme municipal de Querol, de la província de Tarragona, a la finca anomenada La 
Casa Gran de Valldossera. S’ha realitzat un projecte executiu per a l’adaptació concreta 
d’aquesta finca amb les reformes i ampliacions necessàries de les edificacions ja existents, i 
amb l’ús dels espais disponibles a l’aire lliure que es requereixen.  

S’han tingut en compte, per a l’elaboració del projecte, aquells aspectes mediambientals que 
poden estar relacionats amb un centre hípic, i donat l’emplaçament escollit, a l’alta 
muntanya, el projecte s’ha adequat constructivament i es conseqüent amb el medi natural 
que l’envolta amb l’ús de determinats materials i la projecció de determinades instal·lacions.  

Aquest Projecte Final de Carrera respon al gran interès personal que te la autora pel món 
equí, i aquest interès ha fet qüestionar en moltes ocasions com hauria de ser un centre 
hípic, i sobre tot, com hauria de ser perquè els cavalls tinguessin una vida saudable, còmode 
i agradable. És per això que les instal·lacions hípiques han estat dissenyades en el projecte 
sota les necessitats bàsiques del cavall.  

Cal dir també que existeix la possibilitat que el present projecte s’executi en un futur proper 
en la finca escollida, degut a la intenció per part del propietari de la mateixa de crear una 
explotació econòmica en ella, pensant que la millor opció es una activitat d’aquest tipus.  
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1.ANALISI DE LA NORMATIVA VIGENT 
 
Cal analitzar les legislacions vigents que poden afectar a la redacció d’un projecte 
executiu per un centre hípic i de doma. Per una banda existeixen aquelles 
normatives que com a activitat en la que es treballa amb equins s’han de tenir en 
compte, i que poden afectar al disseny del projecte. Per una altre banda aquelles 
normes que reflecteixin les característiques que han de tenir les pròpies 
instal·lacions, en quant a forma, dimensions, etc.  
 
1.1. NORMATIVA APLICABLE A L’ACTIVITAT 
 
1.1.1.NORMATIVA URBANISTICA  
 
La finca escollida per a l’adaptació del centre hípic correspon, segons les normes 
subsidiàries del municipi, a sòl no urbanitzable. El municipi no te cap planejament urbanístic 
definitiu, només les normes subsidiàries que en qualsevol cas no contemplen les actuacions 
en sòl no urbanitzable, sinó que es remeten aquestes al Decret Legislatiu 1/2005 Llei 
d’urbanisme, article 47.  
 
De l’article 47 s’extreu el règim d’usos en sòl no urbanitzable (text extret del Decret 
Legislatiu 1/2005 Llei d’urbanisme): 
 
“... 
4. El sòl no urbanitzable pot ésser objecte d'actuacions específiques per a destinar-lo a les 
activitats o els equipaments d'interès públic que s'hagin d'emplaçar en el medi rural. A 
aquest efecte, són d'interès públic:  
 
a) Les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d'educació en el lleure i d'esbarjo 
que es desenvolupin a l'aire lliure, amb les obres i instal·lacions mínimes i imprescindibles 
per a l'ús de què es tracti. ... 
 
... 5. L'autorització de les actuacions específiques d'interès públic a què es refereix l'apartat 
4 ha de justificar degudament que l'àmbit d'actuació no està sotmès a un règim especial de 
protecció amb el qual siguin incompatibles, per raó dels seus valors, per l'existència de riscs 
o pel fet d'estar subjecte a limitacions o a servituds per a la protecció del domini públic. Així 
mateix, les actuacions que s'autoritzin no han de disminuir de manera significativa la 
permeabilitat del sòl ni han d'afectar de manera negativa la connectivitat territorial. ... 
 
... 7. L'autorització d'obres i usos en sòl no urbanitzable ha de garantir en tots els casos la 
preservació d'aquest sòl respecte al procés de desenvolupament urbà i la màxima integració 
ambiental de les construccions i les activitats autoritzades, i comporta per a la persona 
propietària els deures següents: 
 
a) Costejar i executar les obres i els treballs necessaris per a conservar el sòl i la seva 
massa vegetal en l'estat legalment exigible o per a restaurar aquest estat, en els termes 
previstos en la normativa que sigui d'aplicació. 
b) Costejar i, si s'escau, executar les infraestructures de connexió de la instal·lació, la 
construcció o l'edificació amb les xarxes generals de serveis, i cedir a l'administració 
competent aquestes infraestructures i el sòl corresponent per a la seva incorporació al 
domini públic, quan n'hagin de formar part. 
c) Costejar i, si s'escau, executar les obres o instal·lacions necessàries per a donar 
compliment a la resta de condicions que exigeixi el pla especial o l'acord d'aprovació del 
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projecte, respecte a l'obtenció de subministraments, assoliment de nivells de sanejament 
adequats o altres serveis. 
d) Costejar i, si s'escau, executar les mesures correctores que determini el pla especial o 
l'acord d'aprovació del projecte per tal d'evitar la fragmentació d'espais agraris i l'afectació 
greu a les explotacions agràries, minorar els efectes de les edificacions i llurs usos, 
accessos i serveis sobre la qualitat del paisatge, o per altres finalitats justificades. ...” 
 
De l’anàlisi d’aquest Decret Legislatiu 1/2005 Llei d’urbanisme es conclou que el projecte es 
adaptable en la finca escollida. 
 
1.1.2. DEJECCIONS RAMADERES 
 
Un dels principals aspectes de caràcter mediambiental a tenir en compte a l’hora del disseny 
del projecte es la producció de dejeccions ramaderes, que dependrà del numero de places 
de cavalls. Cal analitzar diferents legislacions vigents: 
 
a)Decret 283/1998, de 21 d’octubre, de designació de les zones vulnerables en relació amb 
la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries (text extret del Decret 283/1998): 
 
“El Decret i Reial decret 261/1996, de 16 de febrer, de transposició de la Directiva 91/676 
CEE, estableix les mesures per prevenir i corregir la contaminació de les aigües continentals 
i litorals causada pels nitrats de fonts agràries, i atribueix a les comunitats autònomes la 
designació de zones vulnerables, enteses com aquelles superfícies territorials l’escorrentia i 
filtració de les quals afecti o pugui afectar la contaminació per nitrats dels cossos hídrics 
anteriorment esmentats. ... 
 
... Article 1 
Es designen com a zones vulnerables d’acord amb el que estableix el Reial decret 
261/1996, de 16 de febrer, de transposició de la Directiva 91/676 CEE, de 12 de desembre, 
aquelles zones que figuren a l’annex. ... 
... Annex ... 
… Àrea 4 (alt camp, baix camp, tarragonès) 
Alt Camp 
Alcover: unitat dels detrítics neògens i quaternaris del Camp de Tarragona. 
Els Garidells: unitat dels detrítics neògens i quaternaris del Camp de Tarragona. 
La Masó: unitat dels detrítics neògens i quaternaris del Camp de Tarragona. 
El Milà: unitat dels detrítics neògens i quaternaris del Camp de Tarragona. 
Nulles: unitat dels detrítics neògens i quaternaris del Camp de Tarragona. 
El Rourell: unitat dels detrítics neògens i quaternaris del Camp de Tarragona. 
Puigpelat: unitat dels detrítics neògens i quaternaris del Camp de Tarragona. 
Vallmoll: unitat dels detrítics neògens i quaternaris del Camp de Tarragona. …” 
 
De l’anàlisi d’aquest Decret 283/1998, de 21 d’octubre, de designació de les zones 
vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries, es 
conclou que la zona on s’ubica la finca al terme municipal de Querol, a la comarca de l’Alt 
Camp, no esta designada com a zona vulnerable per la contaminació de nitrats. Per lo tant 
no serà aplicable el Decret 205/2000, de 13 de juny, d’aprovació del programa de mesures 
agronòmiques aplicables a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats 
procedents de fonts agràries ni el decret 119/2001, de 2 de maig, pel qual s'aproven 
mesures ambientals de prevenció i correcció de la contaminació de les aigües per nitrats. 
 
b)Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen noves zones vulnerables en 
relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries (text extret del Decret 
476/2004): 
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“...Alt Camp 
Alió. 
Bràfim. 
Valls. 
Vilabella. ...” 
 
De l’anàlisi d’aquest Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen noves 
zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries, es 
conclou que la zona on s’ubica la finca al terme municipal de Querol, a la comarca de l’Alt 
Camp, no esta designada com a zona vulnerable per la contaminació de nitrats. Per lo tant 
no serà aplicable el Decret 205/2000, de 13 de juny, d’aprovació del programa de mesures 
agronòmiques aplicables a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats 
procedents de fonts agràries ni el decret 119/2001, de 2 de maig, pel qual s'aproven 
mesures ambientals de prevenció i correcció de la contaminació de les aigües per nitrats. 
 
b)Ordre de 22 d’octubre de 1998, del Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el 
nitrogen (text extret de la Ordre de 22 d’octubre de 1998): 
 
“... El sòl, a banda de les seves funcions de producció d’aliments, en qualitat i quantitat, té 
un paper clau en el filtrat de les aigües. L’aparició d’àrees amb aigües que contenen elevats 
continguts de nitrats procedents d’una contaminació difusa lligada a l’ús de fertilitzants, 
definits més endavant, planteja la necessitat de perfeccionar-ne la gestió mitjançant 
l’adopció d’un seguit de pràctiques agràries millorades. 
A l’article 5 del Reial decret 261/1996 s’estableix que les comunitats autònomes elaboraran 
un Codi de bones pràctiques agràries que els agricultors podran posar en pràctica de forma 
voluntària amb la finalitat de reduir la contaminació produïda per nitrats d’origen agrari. 
Aquest Codi serà d’obligat compliment en aquelles superfícies territorials que hagin estat 
designades com a zones vulnerables d’acord amb el Reial decret 261/1996. 
El Codi de bones pràctiques agràries és un instrument clau per al desenvolupament d’una 
agricultura sostenible, respectuosa amb el medi, que permeti una adequada protecció dels 
recursos i complementa altra legislació sectorial sobre el tema. ... 
... 8. Capacitat i disseny dels dipòsits de fems i mesures per evitar la contaminació de l’aigua 
per escolament i filtració en aigües superficials o subterrànies de líquids que continguin fem i 
residus procedents de productes vegetals emmagatzemats com els ensitjats. 
8.1 Bases del Codi. 
8.1.1 La bona gestió de les dejeccions que es generen en les explotacions ramaderes és la 
base perquè se’n pugui fer una posterior aplicació agrícola correcta, en els períodes i en les 
quantitats adequades a les necessitats de les plantes, així com per evitar contaminacions al 
medi. 
Per tant, és molt important que en la construcció dels sistemes de recollida i 
d’emmagatzematge de dejeccions es previnguin les possibles emissions contaminants, 
s’utilitzin materials que garanteixin l’estanqueïtat i es dissenyin, amb una capacitat 
adequada, en funció del nombre d’animals i les possibilitats d’utilització agrícola a la zona. 
8.1.2 Els dipòsits d’emmagatzematge poden ser soterrats o elevats però, en tots dos casos, 
han de complir els requisits imprescindibles següents: 
a) Capacitat d’emmagatzematge suficient per un període de temps adequat a les 
possibilitats d’utilització agrícola en períodes en què realment ho necessitin els cultius. Això 
evita haver de buidar el dipòsit en moments poc convenients. 
b) Estanqueïtat: construcció amb materials i formes que garanteixin l’estanqueïtat. 
S’ha d’evitar l’emmagatzematge de volums elevats, ja que això obliga a disposar de dipòsits 
amb una capacitat més elevada, a la vegada que disminueix la qualitat i per tant el valor 
fertilitzant de les dejeccions ramaderes. 
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La capacitat dels dipòsits s’ha d’adequar a les característiques de l’explotació, per tant s’ha 
de conèixer la composició dels productes que han de ser emmagatzemats. En el cas dels 
fems, purins, etc., aquesta depèn de molts factors, com són el tipus d’animals, composició 
de les dietes, existència i tipus de jaç i quantitat d’aigua que vagi a parar als dipòsits. 
8.1.3 El disseny i la construcció dels dipòsits assoleix la màxima importància ja que, si 
aquests estan mal construïts, poden ocasionar molts problemes en la gestió i el 
manteniment posteriors. Per tant s’ha d’evitar el següent: 
a) Que es produeixin infiltracions cap a les capes subterrànies amb la consegüent 
contaminació del medi. 
b) Que es produeixin infiltracions cap a l’interior del sistema d’emmagatzematge, fet que fa 
que augmenti el volum de líquid, es redueixi la concentració dels elements fertilitzants, es 
dificulti el seu maneig i es produeixin vessaments del sistema. 
S’ha de garantir l’adequada resistència a les pressions laterals del líquid i a la pressió 
exterior del terra i de les aigües d’infiltració. 
8.2 Recomanacions del Codi. 
8.2.1 Per al càlcul de la capacitat dels dipòsits: 
a) Estimar el volum que s’ha d’emmagatzemar: 
El volum depèn de les dejeccions produïdes i de la gestió de l’aigua per la qual cosa s’ha de 
tenir en compte el següent: 
a.1) Nombre d’animals màxim o nombre de places, en funció del temps que estiguin els 
animals presents a l’explotació. 
a.2) Espècie i tipus d’animals. 
a.3) Quantitat d’aigua que pugui anar a parar als dipòsits, procedent dels abeuradors, 
d’aigües de pluja, pel sistema de neteja utilitzat, o per l’existència de patis. 
b) Que la capacitat sigui suficient per emmagatzemar la producció de fems, purins o altres 
un període de temps entre 4 i 6 mesos, com a mínim, i sempre adequat a les possibilitats 
d’utilització agrícola. 
 
8.2.2 Per a la reducció de volum: 
a) Controlar els abeuradors per evitar les fuites i el desaprofitament de l’aigua. 
b) Realitzar la neteja de les instal·lacions de manera que la quantitat d’aigua utilitzada i la 
freqüència permetin reduir la quantitat d’aigües que vagi a parar a la fossa. 
c) Reduir les superfícies de patis, zones de neteja i zones brutes de les instal·lacions 
d’allotjament dels animals i els seus annexes amb la finalitat de reduir el volum de líquids 
que vagin a parar a les fosses. 
d) Preveure un sistema separat de recollida de les aigües de pluja. Si el dipòsit està tancat, 
s’evitarà emmagatzemar aigua de pluja, tant si prové de les teulades, de vessament o si cau 
directament a sobre. 
e) Tipus d’alimentació. És preferible utilitzar el sistema d’alimentació seca, ja que els animals 
consumeixen menys quantitat d’aigua. 
8.2.3 Per a la durabilitat i l’estanqueïtat: 
a) Tenir cura amb l’elecció del terreny. 
b) L’estructura ha de ser l’adequada per evitar esquerdes i les juntes i els angles, si n’hi ha, 
han d’estar reforçats i, en el seu cas, segellats amb material elàstic per evitar fissures en cas 
de moviments. 
c) La superfície de les parets ha de ser llisa, sense destorbs al desplaçament del producte 
contingut. 
d) Utilitzar material de recobriment interior impermeable. No s’han d’utilitzar materials 
porosos sense recobriment, ja que es poden produir filtracions. 
8.2.4 Per als sistemes d’emmagatzematge de productes sòlids: 
a) El terra ha de ser impermeable i resistent per suportar el pes dels productes i, en el seu 
cas, el pas de vehicles. 
b) Preveure que els vehicles puguin realitzar la càrrega i descàrrega dels productes 
emmagatzemats. 



8      ADAPTACIO D’UNA FINCA EXISTENT EN UN CENTRE HIPIC AL TERME MUNICIPAL DE QUEROL 

c) Que disposi de proteccions laterals de formes i dimensions que garanteixin que el 
producte no surti dels límits establerts i que s’impedeixi l’entrada de líquids, de materials, de 
persones o animals indesitjables. 
d) Que disposin d’un sistema de recollida dels líquids que traspua el propi material que hi ha 
emmagatzemat, de les aigües de pluja i aigües brutes en general. Aquest sistema de 
recollida de líquids ha de garantir l’estanqueïtat. ...” 
 
De l’anàlisi d’aquesta Ordre de 22 d’octubre de 1998, del Codi de bones pràctiques agràries 
en relació amb el nitrogen, s’extreuen les bases per al disseny de la zona 
d’emmagatzematge dels fems produïts en l’activitat, que tot i que no sent d’obligat 
compliment, per no ser una zona determinada com a vulnerable per la contaminació de 
nitrats pel Decret 283/1998, seran aplicades en aquest projecte.  
 
De la pagina web oficial del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, de la 
Generalitat de Catalunya, s’ha aconseguit la taula amb els coeficients estàndards de 
generació de dejeccions ramaderes. Les dades de volums i pes de fems i purins provenen 
del «Manual de gestió dels purins i de la seva reutilització agrícola», del Reial Decret 
324/2000, del Departament de Medi Ambient. Aquesta es una dada important per al càlcul 
de la zona d’emmagatzematge. 
 
Taula 1.1.2.1. Coeficients estàndards de generació de dejeccions ramaderes. 
Tipus de bestiar i fase 
productiva 

kg N / plaça i 
any 

Purí m3 / plaça 
any 

Fem t/plaça i 
any 

Densitat del fem 
(t/m3) 

Vaquí de llet 73,00 14 18 0,8 
Vaques alletants 51,10 9 12 0,8 
Vedelles de reposició 36,50 5,5 7 0,8 
Cria de boví (animals 
d'1 a 4 mesos en 3 
cicles/any/plaça) 

7,70 0,5 0,7 0,8 

Engreix de 
vedells/vedelles (1) 21,90 3,6 4 0,8 

Truja amb garrins fins 
a deslletament (0-6 
kg) 

15,00 5,1 5,4 0,8 

Truja amb garrins fins 
a 20 kg 18,00 6,12 - - 

Truja de reposició 8,50 2,5 2,75 0,8 
Garrins de 6-20 kg 1,19 0,41 0,6 0,8 
Porc d’engreix (20-50 
kg) 6,00 1,8 - - 

Porc d’engreix (50-
100 kg) 8,50 2,5   

Porc d’engreix (20-
100 kg) 7,25 2,15 2,4 0,8 

Verro 18,00 6,12 - - 
Avicultura de posta 
(per plaça de gallina 
ponedora, comercial o 
selecta) 

0,50 0,037 0,04 0,9 

Polletes de recria (2,5 0,08 - 0,0073 0,5 



        ADAPTACIO D’UNA FINCA EXISTENT EN UN CENTRE HIPIC AL TERME MUNICIPAL DE QUEROL   9 

cicles/any/plaça. 
Animals de 100 dies 
fins a 1,4 kg) 
Engreix de pollastres 
(5 cicles/any/plaça. 
Durada d’engreix de 
48-50 dies) 

0,22 - 0,01 0,5 

Engreix d’ànecs (3,5 
cicles/any/plaça) 0,24 0,072 0,08 0,5 

Producció de conill (2) 4,30 - 0,3 0,75 
Bestiar equí 63,80 - 11 0,8 
Ovelles de 
reproducció 9,00 - 0,9 0,8 

Oví d’engreix (2,0 
cicles/any/plaça. 
Conjunt xais/xaies) 

3,00 - 0,3 0,8 

Ovelles de reposició 4,50 - 0,45 0, 
Cabrum reproducció 
(amb o sense 
producció lletera) 

7,20 - 0,72 0,8 

Cabrum de reposició 3,60 - 0,36 0,8 

Cabrum sacrifici 2,40 - 0,24 0,8 

Engreix de guatlles (8 
cicles/any/plaça. 
Animals de 200 g de 
pes final) 

0,03 - 0,00267 0,5 

Engreix de perdius (4 
cicles/any/plaça. 
Animals de 800 g de 
pes final) 

0,07 - 0,0064 0,5 

Engreix de paó (3 
cicles/any/plaça. 
Animals de pes final 
aproximat de 7 kg) 

0,46 - 0,04868 0,5 

Oques 0,24 0,088 0,102 0,5 
Estruços adults 
(animals de més de 
12 mesos) 

1,72 - 0,73 0,5 

Estruços d’engreix 0,94 - 0,4 0,5 
(1) 1,2 cicles/any/plaça. Pes mitjà de 200 kg als 6 mesos 
(2) Inclou les mares, la reposició, els mascles i l’engreix. Productivitat estimada de 40 llodrigons/gàbia/any 
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1.1.3. CONTAMINACIO LUMINICA 
 
Un altre dels aspectes de caràcter mediambiental a tenir en compte a l’hora del disseny del 
projecte es la contaminació lumínica i per això caldrà analitzar la legislació vigent: 
 
Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del 
medi nocturn (text extret de la Llei 6/2001): 
 
“... Preàmbul 
L’enllumenament artificial durant la nit és un dels requisits imprescindibles per a l’habitabilitat 
de les zones urbanes modernes i, en menor mesura, de les zones rurals, i és també 
necessari per a la realització d’un gran nombre d’activitats lúdiques, comercials o 
productives. No obstant això, un disseny o un ús inadequats de les instal·lacions 
d’enllumenament té conseqüències perjudicials per a la biodiversitat i el medi ambient, en la 
mesura que s’estiguin alterant, d’una manera desordenada, les condicions naturals de foscor 
que són pròpies de les hores nocturnes. 
D’altra banda, un enllumenament nocturn excessiu o defectuós constitueix una forma de 
contaminació, en tant que afecta la visió del cel, el qual forma part del paisatge natural i ha 
d’ésser protegit, tant perquè es tracta d’un patrimoni comú de tots els ciutadans com per la 
necessitat de possibilitar-ne l’estudi científic.  
Finalment, un enllumenament nocturn que respongui a criteris coherents i racionals té una 
incidència directa i immediata en el consum de les fonts d’energia i fa possible un notable 
estalvi energètic. En aquest sentit, cal tenir en compte que l’ús eficient dels recursos és un 
dels principis bàsics de desenvolupament sostenible a què aspira Catalunya. ... 
 
... Article 2 
Finalitats 
Aquesta Llei té com a finalitats: 
a) Mantenir al màxim possible les condicions naturals de les hores nocturnes, en benefici de 
la fauna, de la flora i dels ecosistemes en general. 
b) Promoure l’eficiència energètica dels enllumenats exteriors i interiors mitjançant l’estalvi 
d’energia, sens minva de la seguretat. 
c) Evitar la intrusió lumínica en l’entorn domèstic i, en tot cas, minimitzar-ne les molèsties i 
els perjudicis. 
d) Prevenir i corregir els efectes de la contaminació lumínica en la visió del cel. 
Article 3 
Exempcions d’aplicació 
1. Són exempts del compliment de les obligacions fixades per aquesta Llei, en els supòsits i 
amb l’abast que siguin fixats per via reglamentària: 
a) Els ports, els aeroports, les instal·lacions ferroviàries, les carreteres, les autovies i les 
autopistes. 
b) Els telefèrics i els altres mitjans de transport de tracció per cable. 
c) Les instal·lacions i els dispositius de senyalització de costes. 
d) Les instal·lacions de les forces i els cossos de seguretat i les instal·lacions de caràcter 
militar. 
e) Els vehicles de motor. 
f) En general, les infraestructures l’enllumenament de les quals sigui regulat per normes 
destinades a garantir la seguretat de la ciutadania. 
2. S’exclou de l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei la llum produïda per combustió en el marc 
d’una activitat sotmesa a autorització administrativa o a altres formes de control 
administratiu, si no té finalitat d’enllumenament. ... 
 
... Article 6 
Limitacions i prohibicions ... 
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... 3. Els projectes d’instal·lació d’enllumenats que hagin de funcionar en horari nocturn han 
d’anar acompanyats d’una memòria que en justifiqui la necessitat. ... 
... 6. Es prohibeixen: 
a) Els llums, integrals o monocromàtics, amb un flux d’hemisferi superior emès que superi el 
50% d’aquest, llevat que enllumenin elements d’un especial interès històric o artístic, d’acord 
amb el que sigui determinat per via reglamentària. 
b) Les fonts de llum que, mitjançant projectors convencionals o làsers, emetin per damunt 
del pla horitzontal, llevat que il·luminin elements d’un especial interès històric, d’acord amb el 
que sigui determinat per via reglamentària. 
c) Els artefactes i dispositius aeris de publicitat nocturna. 
d) L’enllumenament de grans extensions de platja o de costa, excepte per raons de 
seguretat, en cas d’emergència o en els casos que sigui determinat per via reglamentària, 
en atenció als usos de l’enllumenat. 
e) L’enllumenament permanent de les pistes d’esquí. 
f) L’enllumenament d’instal·lacions a manca de la memòria justificativa que exigeix l’apartat 
3. ...” 
 
De l’anàlisi d’aquesta Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament 
per a la protecció del medi nocturn, es conclou que el projecte per a centre hípic no es veu 
afectat per aquesta llei ja que no es necessària la il·luminació en horari nocturn, i es que l’ús  
de les instal·lacions serà exclusivament diürn, només existeix la possibilitat de necessitar 
llum artificial en aquells moments determinats durant l’hivern en que al vespre s’hagi de 
servir l’aliment als cavalls. En qualsevol cas es compliran els requisits donats a l’article 6 
d’aquesta llei pel que fa a l’enllumenat exterior que s’instal·li.  
 
1.1.4. CONTAMINACIO ACUSTICA /SOROLLS I VIBRACIONS 
 
Per últim l’altre aspecte de caràcter mediambiental a tenir en compte a l’hora del disseny del 
projecte es la contaminació acústica. Tenint en compte el tipus d’activitat, es pot concloure 
que l’activitat no afecta a aquests vectors ambientals però si ho faran les maquinaries i 
vehicles que es facin servir durant la fase d’execució d’obra. En aquest moment es complirà 
amb la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i amb la 
Directiva 2000/14, de 8 de maig de 2000, que regula les emissions sonores a l’entorn 
produïdes per les màquines d’ús a l’aire lliure, i les normes complementàries. 
 
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, article 15 (text 
extret de la Llei 16/2002):  
 
“...Article 15 
Valors límits d’emissió de vehicles de tracció mecànica i de maquinària 
1. Tots els vehicles de tracció mecànica han de tenir en bones condicions de funcionament 
els elements capaços de produir soroll perquè l’emissió de soroll del vehicle amb el motor en 
funcionament no excedeixi els valors límit d’emissió. 
2. L’emissió sonora de la maquinària que s’utilitza en les obres públiques i en la construcció 
s’ha d’ajustar a les prescripcions que estableix la normativa vigent, d’acord amb la Directiva 
2000/14, de 8 de maig de 2000, que regula les emissions sonores a l’entorn produïdes per 
les màquines d’ús a l’aire lliure, i les normes complementàries. 
3. L’horari de funcionament de la maquinària utilitzada en els treballs a la via pública i en la 
construcció es fixa entre les 8 i les 20 hores, llevat de les obres urgents, les que es fan per 
raons de necessitat o perill i les que, per llurs característiques, no es poden fer durant el dia. 
4. S’exceptuen del compliment d’aquesta franja horària les obres que s’hagin d’executar 
urgentment, especialment les que tinguin com a finalitat el restabliment de serveis 
essencials per als ciutadans, com ara el subministrament d’electricitat, d’aigua, de gas i de 
telèfon, i els serveis relacionats amb l’ús i la difusió de les noves tecnologies; les obres 
destinades a evitar una situació de risc o perill imminent per a les persones i els béns, i les 
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que, per llurs pròpies característiques, d’acord amb allò que s’estableixi per reglament, no 
puguin executar-se durant el dia.  
5. El treball nocturn ha d’ésser expressament autoritzat per l’ajuntament. ...” 
 
De l’anàlisi d’aquesta Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 
acústica, es conclou l’horari permès per a l’ús de les possibles màquines que es faran servir 
durant l’execució de l’obra i que mai es sobrepassaran els valors límits d’emissió. 
 
La Directiva 2000/14, de 8 de maig de 2000, que regula les emissions sonores a l’entorn 
produïdes per les màquines d’ús a l’aire lliure, determina els procediments de conformitat 
CE, els marcatges, la documentació tècnica i recollida de dades de la maquina, i els 
diferents assaigs que cada fabricant haurà de complir per que surti al mercat.  
 
1.2.NORMATIVA ARQUITECTONICA 
 
Per aquest tipus de instal·lació esportiva, com es el de la construcció d’un centre hípic, no 
existeixen normatives i reglaments oficials que limitin els usos, els espais i les 
característiques constructives dels mateixos. Ens basarem així en bibliografia escrita per 
experts en etologia i doma equina, per tal de saber quines son les necessitats per al bon 
funcionament del centre i atenent sempre a les necessitats bàsiques del cavall: 

- De mis manos a las tuyas, Monty Robers. 
- La mente del caballo, Lucy Rees. 
- Manual del comportamiento del caballo, Abigail Hogg. 

En quant a normativa oficial per a la competició de les diferents disciplines existents dintre 
de l’esport hípic, només s’han de considerar les mides de pista. Aquestes dimensions les 
trobem descrites a la pagina web oficial de la Federació Catalana d’Hípica (www.federacio-
catalana-hipica.cat), i que son aplicables tant a nivell nacional com internacional, i per a 
qualsevol concurs oficial. Així la pista ha de complir amb unes mides determinades per a la 
realització dels “reprises”. Els reprises son una taula d’exercicis que genet i cavall han de 
realitzar en un determinat ordre dintre d’una pista rectangular de sorra de dimensions 60x20 
metres i delimitada per un quadrilong. 
 
2.INSTAL.LACIONS NECESSARIES EN UN CENTRE HIPIC  
 
Com he mencionat anteriorment no existeix cap normativa que requereixi uns usos i espais 
determinats en les instal·lacions hípiques, així com tampoc les mides que han de tenir. En 
base a l’experiència i al coneixement que es té de les necessitats físiques i psicològiques del 
cavall sabem que son necessàries una sèrie de zones o espais i d’instal·lacions que 
garanteixin el correcte funcionament del centre. 
Aquestes zones es divideixen en cinc grups bàsics: zona de descans, de treball, zona de 
manteniment del propi animal, d’emmagatzematge de dejeccions i zona per a l’estança dels 
clients del centre. 
 
2.1.ZONA DE DESCANS 
 
Aquesta zona es aquella en la que els cavalls passen la major part del temps. Ha de ser 
d’unes mides tal que garanteixin el moviment corporal en els seus tres aires naturals (pas, 
trot i galop). Ha de garantir també la possibilitat de que el cavall estigui en contacte amb 
altres cavalls. Per últim, a de gaudir de coberts que permetin al cavall refugiar-se en cas de 
pluja, vent o en les hores de sol durant l’estiu, que seran com a mínim de 3 x 3 m, i, a més a 
més, s’instal·laran els abeuradors i menjadors necessaris segons els número d’animals. 
Seran espais en forma de paddocks, és a dir, unes àrees delimitades per tanques 
perimetrals amb portes d’accés, de com a mínim 8 x 8 m, que estaran absentes d’elements 
que puguin provocar malestar al cavall o que comportin perill per a la seva integritat física.  
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2.2.ZONA DE TREBALL 
 
Aquí s’inclouran tots aquells llocs on treballen cavall i genet, com són pistes rectangulars i 
circulars que estaran, al igual que els paddocks, delimitats per tanques perimetrals amb les 
seves portes d’accés. S’han d’incloure també les dutxes i zones on es preparen els cavalls i 
la sala on es guarden les muntures i els arreus. 
La pista rectangular ha de tenir, per complir mides oficials de competició a nivell 
internacional, unes dimensions de 60 x 40 m. 
La pista circular ha de tenir com a mínim un diàmetre de 14 m., adequada per al treball de 
cavalls de sella. 
Les dutxes i zones on es preparen els cavalls disposaran com a mínim de 3 x 3 m. d’espai 
lliure per cavall, a mes d’una presa d’aigua freda sanitària i de desguàs per a la dutxa. 
Aquests llocs estaran absents d’elements que puguin provocar malestar al cavall o que 
comportin perill per a la seva integritat física. 
 
2.3.ZONA DE MANTENIMENT 
 
En aquest sector s’ha d’ubicar una sala necessària per als diferents professionals que es 
curen de la salut dels animals, com són veterinaris, ferradors, dentistes, terapeutes, etc. Per 
aquesta sala les dimensions adequades son mínim 3 x 3 m. lliures i tindrà la il·luminació 
adequada, una presa d’aigua freda sanitària i desguàs. No tindrà elements que puguin 
provocar malestar al cavall o que comportin perill per a la seva integritat física. 
 
2.4.ZONA D’EMMAGATZEMATGE DE DEJECCIONS 
 
Ja s’ha analitzat en capítols anteriors els requisits que ha de complir el dipòsit 
d’emmagatzematge de les dejeccions dels cavalls. Aquests són bàsicament dos: 

a) Capacitat d’emmagatzematge suficient per un període de temps no inferior a 4 
mesos. Les mides depenen de la densitat del fem en tones per m³ i de la quantitat de 
fems en tones per cavall i any (per cavalls 11 tones per plaça i any amb 0,8 tones/m³ 
de densitat). 

b) Estanqueïtat: construcció amb materials i formes que garanteixin l’estanqueïtat. 
Ha d’estar aquest espai a prop de la zona de descans per tal de minimitzar en la mida de lo 
possible el recorregut entre paddocks i dipòsit. 
 
2.4.ZONA DE CLIENTS 
 
Aquí es creen aquells espais bàsics per a la comoditat dels clients del centre hípic, que són 
com a mínim uns vestuaris amb taquilles, per tal que els clients puguin canviar-se de roba i 
deixar les seves coses,  lavabos, i una petita sala de recepció. 
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA. 
 
1.1. Criteris, situació i direcció facultativa 
 
L’obra està situada en una finca rústica a la zona de Valldossera del terme municipal de 
Querol, a la comarca de l’Alt Camp, província de Tarragona.  
Querol es un petit municipi de poc més de 550 habitants i 72km², i la zona de Valldossera es 
troba a uns 665 m sobre el nivell del mar. 
L’edificació principal anomenada Casa Gran dóna nom a la finca: La Casa Gran de 
Valldossera. Aquesta està ubicada al Sur-Est del municipi i s’accedeix per la via TV-2441, 
punt quilomètric 15,9, carretera que uneix les dues poblacions de Vilafranca del Penedès i 
Santes Creus. 
 
Aquest document que es presenta consisteix en la redacció del projecte d’adaptació de la 
finca La Casa Gran de Valldossera en un Centre Hípic.  
 
Promotor: Sra. Patricia López Gallego 
  DNI: 53329243V 
  Domicili: C/Caimada, 685 BIS, Urb. Mas Bermell, Valldossera. 
 
S’adjunten els documents corresponents a la memòria descriptiva, a la memòria 
constructiva, justificació del compliment del Codi Tècnic de l’Edificació, annexes a la 
memòria, el llistat de plànols necessaris, plec de condicions, amidaments i pressupost. 
 
El promotor sol·licita dels tècnics que realitzin la documentació pertinent per a l’elaboració 
del projecte executiu de l'esmentada obra. 
 
El facultatiu o tècnic redactor i responsable d'aquest projecte és l’Arquitecte Tècnic Patricia 
López Gallego amb NIF 53329243V. 
 
1.2. Estat actual 
 
Existeixen en l’actualitat varies edificacions. Per una banda hi ha l’habitatge principal, o 
Casa Gran, de planta baixa i planta primera, envoltat per una sèrie d’edificacions auxiliars 
com són porxos, piscina, i per patis i jardins. Aquesta zona es troba separada mitjançant un 
gran mur de pedra de la zona de masoveria.  
En la zona de masoveria es troba l’habitatge dels masovers que presten els serveis de 
manteniment general de la finca. Hi ha també un magatzem-cotxera, un porxo que feia 
antigament de graner, els galliners i traster i una edificació que pertanyia antigament al 
pagès de la finca. 
L’habitatge principal data de principis de segle XX, tot construït a base de pedra i bigues de 
fusta, l’habitatge dels masovers data de l’any 1957, construït també a base de pedra i bigues 
de fusta, les edificacions  auxiliar daten de diferents anys a partir del 1965 i estan fetes amb 
fabrica de ceràmica, i per últim, el magatzem és la construcció més nova, de 1993 a base de 
pilars de fàbrica ceràmica i biguetes prefabricades de formigó.  
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Sup. de la finca 128.00ha 
Edificacions existents Sup.construida 
1.Magatzem-Cotxera 160.00m² 
2.Antic graner 36.26m² 
3.Casa masovers 240.96m² 
4.Traster i corrals d'aus 60.35m² 
5.Antiga casa del pagès 55.57m² 
6.Casa principal 584.70m² 
7.Porxos 48.00m² 
8.Piscina 48.16m² 
Total 1234.00m² 
  
Espais a l'aire lliure Superfícies 
9.Hort 703.46m² 
10.Jardi casa principal 580.00m² 
11.Pati posterior casa 139.30m² 
12.Tancat per aus 753.73m² 
Total 2176.49m² 
12.Camps de cultiu disponibles 33932.16m² 
 
 
 
1.3. Proposta 
 
El projecte consisteix en adaptar part de la finca en un centre hípic, adaptant algunes de les 
edificacions auxiliars i camps de cultius existents i creant noves construccions auxiliars per 
ubicar els diferents serveis que es pretenen donar als clients del centre i als cavalls. 
En general la distribució constarà de diverses zones on es realitzaran les diferents tasques 
amb els cavalls: treball, manteniment, esbarjo i descans, i les pròpies necessàries per les 
persones usuàries. 
Les edificacions existents que s’aprofitaran son l’antiga casa del pagès que es farà servir 
com a local social dels clients del centre, els corrals que es convertiran en vestuaris, lavabos 
i recepció i, per últim, el magatzem-cotxera que simplement s’aprofitarà per emmagatzemar 
el farratge que serveis d’aliment pels cavalls. 
Les edificacions noves seran un porxo on es prepararan els cavalls per muntar-los i on els 
diferents professionals del mon del cavall, com ara veterinaris o ferradors, podran realitzar 
les seves tasques professionals. Un guarda-muntures i un dipòsit d’emmagatzematge dels 
fems creats pels cavalls. 
I, per últim, les instal·lacions pròpies per als animals, com son pistes i paddocks. 
L’accés al centre es realitzarà des del mateix camí particular d’accés ja existent.  
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Sup. de la finca 128.00ha 
Edificacions existents Sup.construida 
1.Magatzem-Cotxera 160.00m² 
2.Antic graner 36.26m² 
3.Casa masovers 240.96m² 
4.Vestuaris i recepció 60.35m² 
5.Local social 55.57m² 
6.Casa principal 584.70m² 
7.Porxos 48.00m² 
8.Piscina 48.16m² 
Total 1234.00m² 
  
Edificacions noves Sup.construida 
9.Preparacio i veterinari 36.00m² 
10.Sala guarda muntures 36.00m² 
Total  72.00m² 
  
Total sup.edificacions 1378.00m² 
  
Espais a l'aire lliure Superfícies 
11.Pista circular 201.06m² 
12.Pista rectangular 1200.00m² 
13.Dutxes 139.30m² 
14.Tolva de pinso 753.73m² 
15.Aparcament 153.60m² 
16.Jardi casa principal 580.00m² 
17.Hort 703.46m² 
18.Pati posterior casa 139.30m² 
19.Paddocks 2136.25m² 
20.Zona esbarjo cavalls 750.00m² 
21.Diposit de dejeccions 98.88m² 
22.Tancat per aus 753.73m² 
Total 5982.31m² 
 
 
1.5. Preexistències de les xarxes de serveis 
 
La finca està dotada únicament d’una xarxa de subministrament que és l’elèctrica, amb 
potència contractada a 400V i 230V. 
El suministre d’aigua prové de pou propi de 400m³ legalitzat per l’ACA i situat a la part més 
alta de la finca. 
El sistema d’evacuació d'aigües residuals es realitzarà connectant els tubs de desguàs nous 
a foses sèptiques prefabricades ja que la finca no disposa de connexió a xarxa pública de 
clavegueram, que és inexistent a la zona. Els xunts de ventilació de wc es realitzaran amb 
conductes en vertical als patis interiors.  
 
 



        ADAPTACIO D’UNA FINCA EXISTENT EN UN CENTRE HIPIC AL TERME MUNICIPAL DE QUEROL   25 

1.6. Planejament, normes urbanístiques i ordenances 
 
Les normes i ordenances municipals remeten la regulació d’aquests tipus de projectes en sòl 
no urbanitzable al Decret Legislatiu 1/2005 Llei d’urbanisme, article 47.  
La resta de normes i legislacions aplicables són aquelles referents pel tipus d’activitat que es 
practicarà un cop l’obra estigui finalitzada:hípica. Són: 
Decret 283/1998, de 21 d’octubre, de designació de les zones vulnerables en relació amb la 
contaminació de nitrats procedents de fonts agràries 
Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen noves zones vulnerables en 
relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries 
Manual de gestió dels purins i de la seva reutilització agrícola», del Reial Decret 324/2000, 
del Departament de Medi Ambient 
Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del 
medi nocturn 
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, article 15 (text 
extret de la Llei 16/2002 
 
 
1.7. Plànols del projecte 
 
Els plànols que composen aquest projecte es divideixen en: 
Plànols d’estat actual, que mostren les característiques de les edificacions actuals, 
com ara materials, superfícies, cotes, estructura i instal·lacions, i de l’estat general 
de la finca. (EA01-EA11) 
Plànols d’enderroc, que mostren aquelles parts de les edificcions existents que 
s’enderroquen i les que s’en fan de noves. (EN01-EN05) 
Plànols de l’estat modificat, que mostren les reformes que s’executaran, les 
edificacions d’obra nova i les zones de treball que es creen per als cavalls, tot 
indicant materials, superfícies, cotes, estructura i instal·lacions. (EM01-EM61) 
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1.8. Fotografies estat actual 
 

 

 
     
Foto 1.8.1.Vista general de la finca. 
 
 

 
 
Foto 1.8.2.Vista magatzem-cotxera 
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Foto 1.8.3.Vista traster i corrals. 
 
 

 
 
Foto 1.8.4.Vista antiga conjunt casa masovers i antiga casa de pagès. 
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Foto 1.8.5.Vista camp d’ubicació zona paddocks. 
 
 

 
 
Foto 1.8.6.Vista camp d’ubicació zona pistes. 
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Foto 1.8.7.Vista Casa Gran (casa principal). 
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2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA I D’EXECUCIÓ 
 
2.1. Enderrocs a l’estat actual 
 
Magatzem-cotxera: eliminació de canaló i baixant de pvc de recollida d’aigües de pluja a la 
façana posterior del magatzem-cotxera. 
 
Antiga casa de pagès: es repica el revestiment a la calç de les parets interiors per tal 
d’aplicar el nou revestiment, i es repica per l’exterior part del mur de pedra que composa la 
façana on s’ubica l’accés de la casa per tal d’instal·lar aquí el futur armari de comptador 
d’electricitat. 
 
Traster i corrals: s’enderroquen els envans de totxana interiors i els prestatges d’obra fets 
amb rasilla ceràmica. S’enderroca el sostre actual format per biguetes, faldó de rasilla 
ceràmica i planxes de fibrociment, conservant algunes biguetes. S’eliminen parts de parets 
de gero, finestres de pavès de vidre, portes de fusta i reixes metàl·liques que formen la 
façana. Se sanegen les parets interiors i exteriors en la mida necessària per preparar-les pel 
revestiment nou. Es repiquen uns 2,5cm de la solera interior per al futur paviment.  
 
Les runes, materials que siguin reciclables i les planxes de fibrociment es porten a 
abocadors autoritzats. 
 
2.2. Replanteig 
 
Es procedeix al replanteig de les diferents edificacions noves (porxo de preparació de 
cavalls, guarda-muntures i dipòsit de fems), de la zona de pistes on es realitzarà el mur de 
contenció a base de rocalla i de la zona de paddocks on s’ubicaran les soleres base de les 
quadres. 
 
2.3. Acondicionament del terreny i excavacions 
 
Es fan les excavacions necessàries per als fonaments de porxo de preparació dels cavalls, 
guarda-muntures i dipòsit de fems i les soleres base de quadres. 
Es repasarà manualment, els sols i les parets de les rases poc abans del formigonat dels 
fonaments, assegurant que queden ben aplomats (tolerància de ±2º). 
Es fa el desmunt i la compactació final del terreny a la zona on s’ubicaran les pistes per tal 
de deixar tota la zona amb una pendent d’un 2%. 
Es repasarà manualment, els sols i les parets de les rases poc abans del formigonat dels 
fonaments, assegurant que queden ben aplomats (tolerància de ±2º) 
Es realitza el mur de contenció de rocalla exportada de cantera de diàmetre entre 40cm i 
70cm a la zona de pistes. 
Les terres extretes es porten a abocadors autoritzats. 
 
2.4. Sustentació de l’edifici 
 
No es disposa d’estudi geotecnic però les dades i hipòtesis de partida per al comportament 
dels fonaments en el terreny son d’un sol compacte de roca calcaria amb una resistència de 
2,5kg/cm², que es la residència que se sap, per experiència, d’altres treballs a la zona. En 
qualsevol cas no s’executarà la obra sense practicar un estudi geotecnic concret en aquesta 
finca. 
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2.5. Sistema estructural 
 
2.5.1. Fonaments  
 
Es parteix, per al càlcul estructural de fonaments de les edificacions d’obra nova, d’una 
resistència del terreny de 2,5kg/cm². La finca es perfectament accessible per a qualsevol 
maquina. 
El mètode empleat per al càlcul ha sigut el programa informàtic Tricalc. 
Vestuaris i recepció: es parteix de la hipòtesis que els fonaments existents son els adequats 
per fer l’actuació de pujar i fer sostre nou. 
Porxo: Sabates aïllades arriostrades entre si. En la base dels fonaments es col·loca una 
capa de formigó de neteja de 10cm de gruix, amb formigó pobre H-125. Tot el formigó de 
fonaments es HA-25/IIa/B/20 i l’acer B500S (diàmetres i dimensions especificats en els 
plànols i detall d’estructura annexa a aquesta memòria). Unit amb les mateixes sabates es 
crea la solera de formigó de 15cm de gruix prèvia base de grava compactada de 10cm de 
gruix. 
Guarda-muntures: Sabates aïllades arriostrades entre si. En la base dels fonaments es 
col·loca una capa de formigó de neteja de 10cm de gruix, amb formigó pobre H-125. Tot el 
formigó de fonaments es HA-25/IIa/B/20 i l’acer B500S (diàmetres i dimensions especificats 
en els plànols i detall d’estructura annexa a aquesta memòria). 
Dipòsit: En la base de la llosa es col·loca una capa de formigó de neteja de 10cm de gruix, 
amb formigó pobre H-125. Tot el formigó de la llosa es HA-25/IIa/B/20 i l’acer B500S 
(diàmetres i dimensions especificats en els plànols i detall d’estructura annexa a aquesta 
memòria). 
Soleres base de quadres: Tot el formigó de les soleres es HA-25/IIa/B/20 i l’acer B500S 
(diàmetres i dimensions especificats en els plànols i detall d’estructura annexa a aquesta 
memòria). 
 
2.5.2. Estructura portant  
 
S’ha calculat l’estructura portant de les noves edificacions per unes carregues i 
sobrecarregues recollides al  DB-SE-AE. 
El mètode empleat per al càlcul ha sigut el programa informàtic Tricalc. 
S’han tingut en compte unes carregues i sobrecarregues totals de 200kg/m² per les 
cobertes lleugeres de porxo i guarda-muntures. La mateixa carrega total per al forjat sanitari 
de guarda-munutures. 
Vestuaris i recepció: Es recreixen les parets de carrega actuals de gero amb gero de  tensió 
admissible superior a 125 kg/cm2 agafats amb morter 1:2 de ciment i sorra, fins a arribar a 
l’altura marcada als plànols.  
Porxo: Pilars circulars metàl·lics de 155 de diàmetre per 5mm d’espessor, amb una 
resistència característica de 5000 kg/cm2, units amb unió rígida a pletina que va anclada 
mitjançant perns a la sabata aïllada.  
Guarda-muntures: Els pilars de formigó armat  HA-25/IIa/B/20 i acer B500S van des de el 
fonament fins al forjat sanitari i d’aquest al forjat sostre, amb una altura marcada al plànol de 
secció més 10cm repicant-se, posteriorment, l’excés. 
Dipòsit: Es realitzen els murs laterals de formigó armat HA-25/IIa/B/20 i acer B500S 
(diàmetres i dimensions especificats en els plànols i detall d’estructura annexa a aquesta 
memòria). 
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2.5.3. Estructura horitzontal 
 
S’ha calculat l’estructura horitzontal de les noves edificacions per unes carregues i 
sobrecarregues recollides al  DB-SE-AE. 
El mètode empleat per al càlcul ha sigut el programa informàtic Tricalc. 
S’han tingut en compte unes carregues i sobrecarregues totals de 200kg/m² per les 
cobertes lleugeres de porxo i guarda-muntures. La mateixa carrega total per al forjat sanitari 
de guarda-munutures i per unes llums entre pilars normals. 
Vestuaris i recepció: Es construeix el nou sostre amb pendent del 30% amb les biguetes que 
existien recuperades i algunes de noves. Son biguetes prefabricades de formigó de 20cm de 
cantell. S’afegeix cap a l’exterior: un faldó a base de rasilla ceràmica, una capa 
d’impermeabilitzant de 3cm d’espessor a base de poliureta expandit, una capa de protecció 
de l’aïllant a base de morter cel·lular mixte, una capa d’impermeabilitzant a base de tela 
asfàltica, una altre capa de protecció per l’impermeabilitzant a base de morter cel·lular mixte 
i per últim la teula ceràmica corba. Es realitza la rampa de formigó d’accés a base de 
formigó armat HA-25/IIa/B/20 i acer B500S (diàmetres i dimensions especificats en els 
plànols i detall d’estructura annexa a aquesta memòria). 
Porxo i guarda-muntures: Es realitzen els forjats amb pendent del 25% compostos de 
bigueta prefabricada de cantell 20cm + 5cm de capa de compressió amb negatius i malla 
electrosoldada i material alleugerat caseto ceràmic. Formigó armat HA-25/IIa/B/20 i acer 
B500S per a jaceres distribuïdores de les carregues als pilars (diàmetres i dimensions 
especificats en els plànols i detall d’estructura annexa a aquesta memòria). 
 
2.6. Sistema envolvent 
 
Vestuaris i recepció: Es realitza la xemeneia de ventilació de wc a base de totxana agafada 
amb morter 1:4 de ciment i sorra i la següent col·locació del barret de remat prefabricat de 
formigó. S’aplica aïllament tèrmic a base d’espuma de poliureta de densitat 20kg/m³, protegit 
amb capa de 2cm de morter cel·lular. Sobre aquesta capa s’aplica tela butilica 
adequadament soldada i remuntant 30cm en les mitges canyes en la trobada amb 
paraments verticals i protegida amb capa de 2cm de morter cel·lular i per últim la teula 
ceràmica corba. Es col·loquen les peces de remat d’empit de finestres.  
Porxo: S’aplica tela butilica sobre forjat sostre inclinat, adequadament soldada i remuntant 
30cm en les mitges canyes en la trobada amb paraments verticals i protegida amb capa de 
2cm de morter cel·lular i per últim la teula ceràmica corba. 
Guarda-muntures: S’aplica tela butilica sobre forjat sostre inclinat, adequadament soldada i 
remuntant 30cm en les mitges canyes en la trobada amb paraments verticals i protegida 
amb capa de 2cm de morter cel·lular i per últim la teula ceràmica corba. Es realitza el 
tancament de l’edificació amb paret de gero de  tensió admissible superior a 125 kg/cm2 
agafats amb morter 1:4 de ciment i sorra, fins a arribar al forjat sostre inclinat tot deixant els 
forats marcats als plànols per a la fusteria corresponent. Es col·loca la peça de remat 
d’empit de finestra.  
 
 
 
2.7. Sistema de divisòries  
 
Local social: Formació d’envans interiors de 4cm de gruix, amb fabrica de maó de forat 
simple ceràmic agafats amb morter 1:3 de ciment i sorra. 
Vestuaris: Formació d’envans interiors de paredó de 7cm de gruix, amb fabrica de maó de 
doble forat ceràmic agafats amb morter 1:3 de ciment i sorra. 
Formació de regates per el pas de instal·lacions d’electricitat i fontaneria. 
2.8. Sistemes d’acabats 
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Local social: Realització de capa de anivellació amb morter 1:4 ciment:sorra de 2cm de 
gruix. Execució de revestiment de parets i sostre interior a base de enguixat a bona vista 
amb guix Y-20. Acabat amb pintura de ceràmica liquida aïllant tipus “Thermovital” de color a 
escollir. Col·locació posterior de paviment de gres ceràmic. 
Vestuaris i recepció: Arrebossat paraments exteriors amb morter mestrejat i acabat amb 
pintura ceràmica liquida aïllant tipus “Thermovital” de color a escollir. Pavimentat amb gres 
ceràmic. Enrajolat amb gres ceràmic de paraments verticals interiors col·locada amb morter 
mixt.  Col·locació de fals sostre d’alumini lacat blanc. Creacio de plats de dutxa amb rajola 
tipus gresite. 
 
2.9. Manyeria 
 
Realització i instal·lació de suport per a manega de dutxa de cavalls segons plànols de 
detalls. 
Realització i col·locació de zocal de rampa d’accés a vestuaris segons plànols de detalls. 
Realització i col·locació de barana metàl·lica a finestra de local social segons plànols de 
detalls. 
Col·locació a vestuaris i recepció de finestres d’alumini amb ventilació en la part superior 
amb trencament de pont tèrmic i vidre amb camera d’aire de 4+8+4mm. El vidre serà 
translúcid “efecte glaç” per als vestuaris i transparent per a la recepció. S’instal·len portes 
d’accés als vestuaris i recepció de xapa d’acer galvanitzat de 80cm x 200cm de pas lliure i 
disposaran de pany amb clau.  
Col·locació a guarda-muntures de finestra d’alumini amb ventilació en la part superior amb 
trencament de pont tèrmic i vidre amb camara d’aire de 4+8+4mm. El vidre serà transparent. 
S’instal·len porta d’accés de xapa d’acer galvanitzat de 80cm x 200cm de pas lliure i 
disposaran de pany amb clau. 
Porta metàl·lica amb pany de companyia per armari de comptador. 
 
2.10.Sistemes d’acondicionament i instal·lacions  
 
2.10.1. Instal·lació elèctrica  
 
Es realitza una nova escomesa independent a la dels habitatges. Escomesa des de pal 
existent de xarxa de companyia elèctrica fins a façana de local social, on s’instal·la la CGP i 
el comptador dintre de l’armari ja creat. D’aquí s’entra a l’armari d’instal·lacions on es 
col·loca el QGCP. D’aquest parteixen varies línies a les diferents edificacions. Dos línies cap 
a magatzem que serviran per a preses generals i enllumenat de magatzem i porxo de 
preparació dels cavalls. El magatzem ja te la seva pròpia instal.lacio interior de fa pocs anys, 
així que únicament es fan arribar dos línies noves des de el QGCP fins a la caixa de 
derivació del magatzem i aquí ja s’uneixen a la instal.lacio existent. 
Es creen dos línies mes per al local social, una per a enllumenat i una altre per a preses 
generals. 
Es creen dos línies mes per als vestuaris i recepció, una per a enllumenat i una altre per a 
preses generals. 
Es crea una línia mes per al termo elèctric i una mes per a l’enllumenat del guarda-
muntures. 
Totes les línies que hagin de passar pel carrer aniran soterrades segons detall a plànols. 
Dintre de les edificacions aniran empotrades a parets excepte a local social que serà 
instal.lacio vista amb cablejat i mecanismes decoratius vistos.  
Totes les seccions de les diferents línies estan detallades als plànols d’instal·lacions. 
S’instal·len radiadors elèctrics autònoms de baix consum en local social i vestuaris i 
recepció.  
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2.10.2. Instal·lació aigua sanitària 
 
Es realitza la connexió en arqueta existent (que agafa l’aigua des de el pou propi de la 
finca). D’aquí es porten tubs d’alimentació fins a la zona de pistes, la zona de paddocks, el 
porxo i dutxes dels cavalls, als vestuaris i fins al termo acumulador elèctric de 300litres de 
capacitat que s’instal·la a l’armari d’instal·lacions. Els trams de carrer els tubs d’alimentació 
aniran soterrats segons detall a plànols.  
En l’interior de les edificacions aniran empotrades a envans i parets fins als diferents punts 
de subministrament d’aigua. 
Existirà una instal.lacio d’aigua calenta per als vestuaris que partirà del termo elèctric. 
Totes les seccions dels diferents tubs de derivació estan detallades als plànols 
d’instal·lacions. 
 
 
2.10.3. Instal·lació solar tèrmica 
 
S’instal·len dos panells solars de 3m² de superfície cadascun per a l’estalvi del 50% 
d’energia que necessita el termo elèctric per a l’escalfament dels 300L que acumula (segons 
CTE contribució solar mínima: 30% por ser zona 2). Les plaques solars es col·loquen a la 
teulada del local social i els tubs de circuit  d’anada i tornada d’aigua preescalfada baixaran 
per un carril de canal de la teula per baixar verticalment per la façana uns 25 cm i entrar a 
l’interior a traves de la façana per anar ja fins a l’intercanviador d’aigua.  
Els elements i seccions de tubs necessaris estan detallats als plànols d’instal·lacions. 
 
2.10.4. Instal·lació sanejament i ventilació 
 
S’instal·laran tubs de pvc amb d’extracció mecànica per als wc.  
S’instal·laran tubs de pvc per a l’evacuació d’aigües residuals de vestuaris que es depuraran 
en una fosa sèptica per ser drenades al terreny natural. 
S’instal·laran tres foses septiques, dos de 1400litres per vestuaris i dutxes de cavalls i una 
altre de 6000litres per al diposit de fems. 
S’instal·laran tubs de pvc per a l’evacuació d’aigües de pluja i de líquids dels fems del dipòsit 
d’emmagatzematge de fems que es depuraran en una fosa sèptica per ser drenades al 
terreny natural. 
S’instal·laran tubs de pvc per a l’evacuació d’aigües residuals de les dutxes dels cavalls que 
es depuraran en una fosa sèptica per ser drenades al terreny natural. 
 
2.11. Equipaments  
 
Col·locació de portes de fusta per a interior de 80cmx200xm de pas lliure en vestuaris i de 
70cmx200cm de pas lliure en armari d’instal·lacions. 
Col·locació de mampares en dutxes de vestuaris. 
Instal.lacio d’wc, lavabos i aixetes en els vestuaris. 
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3. COMPLIMENT DEL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ 
 
El projecte consisteix en adaptar part de la finca en un centre hípic, adaptant algunes de les 
edificacions auxiliars i camps de cultius existents i creant noves construccions auxiliars per 
ubicar els diferents serveis que es pretenen donar als clients del centre i als cavalls.  
En el seu conjunt, la tipologia d’obres es valoren d’escassa entitat constructiva o no tenen 
caràcter residencial o públic. Es per això que es considera que no es d’aplicació en alguns 
casos el Codi Tècnic de l’Edificació.  
 
3.1. Justificació del compliment del DECRET DB-SE (seguretat estructural) 
 
Degut a les actuacions que es portaran a terme en l’execució de les obres de nova 
construcció i de modificacio estructural d’una de les edificacions auxiliars existents, es 
complirà amb les especificacions establertes en seguretat estructural mitjançant les 
tècniques constructives adoptades i descrites al projecte. 
 
3.2. Justificació del compliment del DECRET DB-HS (salubritat) 
 
HS 1  PROTECCIÓ ENFRONT A LA HUMITAT 
En aquest cas no és d’aplicació donada la tipologia d’obra, tot i aixó el projecte contempla 
millores de les edificacions auxiliars existents en quant a la protecció enfront a la humitat. 
 
HS 2  RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS 
Per la tipologia d’obra no es consideren d’aplicació els punts de d’emmagatzematge dins 
dels edificis.  
Únicament es disposarà d’un espai o dipòsit per l’emmagatzematge dels fems que generen 
els cavalls, d’acord amb la Ordre de 22 d’octubre de 1998, del Codi de bones pràctiques 
agràries que ha generat la Generalitat de Catalunya. 
 
HS 3  QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR 
Els dos vestuaris on es troben les dutxes tindran apertura directa a l’exterior, amb ventilació 
natural, i es complirà la superfície mínima d’entrada d’aire en funció dels metros quadrats de 
l’estança. Pel compliment d’aire aportat es deixarà una lama a cada finestra, indicada als 
plànols de fusteria. 
Es col·locarà un conducte d’extracció mecànica independent per a cada un dels espais que 
contenen els WC.  
 
HS 4  SUMINISTRE D’AIGUA 
En el cas d’ampliacions, modificacions, reformes o rehabilitacions de les instal·lacions 
existents es consideraran incloses en l’àmbit d’aplicació. 
Es compleix tot lo referent a la qualitat de l’aigua. Es faran servir les dades de cabal i pressió 
que serviran de base pel dimensionat de l’instal·lació. Els materials compliran els requisits 
que es demanen. Les aixetes dels lavabos i equips de dutxa tindran un cabal ≤ 12l/min.    
Les cisternes dels wàters seran de doble descàrrega o de descàrrega interrompible. 
Es col·locaran sistemes antiretorn als llocs que sigui necessari.  
La instal·lació subministrarà als aparells i equips els cabals mínims.  
 
 
HS 5  EVACUACIÓ D’AIGÜES 
En el cas d’ampliacions, modificacions, reformes o rehabilitacions de les instal·lacions 
existents es consideraran incloses en l’àmbit d’aplicació. 
El projecte contempla i compleix els paràmetres indicats a la norma. 
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3.3. Justificació del compliment del DB-SI (seguretat en cas d’incendi) 
 
Es considera que en aquest cas no és d’aplicació donada la tipologia d’obra. Tot i així  
segons el Codi Tècnic de l’Edificació l’edificació auxiliar existent destinada a magatzem i 
cotxera pot considerar-se com una zona de risc especial mitg per la part d’ell que es 
destinarà a l’acopi de farratge, entenent aquest com a element combustible. Es per això que 
es complirà el SI4 Detecció, control i extinció de l’incendi. 
 
 
3.4. Justificació del compliment del DB-SU (seguretat d’utilització) 
 
SU 1  SEGURETAT ENFRONT AL RISC DE CAIGUDES 
Tot i que es considera que en aquest cas no és d’aplicació donada la tipologia d’obra, no 
existeixen discontinuïtats al paviment ni a les zones de circulació. 
 
SU 2  SEGURETAT ENFRONT AL RISC D’IMPACTE O D’ENGANXADES 
Tot i que es considera que en aquest cas no és d’aplicació donada la tipologia d’obra, les 
superfícies envidriades resisteixen l’impacte nivell 3. 
Mampara de dutxa i/o banyera, resistiran impacte de nivell 3. 
 
SU 3  SEGURETAT ENFRONT AL RISC D’IMMOBILITZACIÓ EN RECINTES TANCATS 
Es considera que en aquest cas no és d’aplicació donada la tipologia d’obra. 
 
SU 4   SEGURETAT ENFRONT AL RISC CAUSAT PER IL·LUMINACIÓ INADEQUADA 
Es considera que en aquest cas no és d’aplicació donada la tipologia d’obra. 
 
SU 5  SEGURETAT ENFRONT AL RISC CAUSAT PER SITUACIONS AMB ALTA 
OCUPACIÓ 
Es considera que en aquest cas no és d’aplicació donada la tipologia d’obra. 
 
SU 6  SEGURETAT ENFRONT AL RISC D’OFEGAMENT 
Es considera que en aquest cas no és d’aplicació donada la tipologia d’obra. 
 
SU 7  SEGURETAT ENFRONT AL RISC CAUSAT PER VEHICLES EN MOVIMENT 
Es considera que en aquest cas no és d’aplicació donada la tipologia d’obra. 
 
SU 8  SEGURETAT ENFRONT AL RISC CAUSAT PER L’ACCIÓ DEL LLAMP  
Es considera que en aquest cas no és d’aplicació donada la tipologia d’obra. 
 
3.5. Justificació del compliment del DB-HE (estalvi d’energia) 
 
Es considera que en aquest cas no és d’aplicació donada la tipologia d’obra. Tot i així 
s’aplicaran mesures d’estalvi d’energia atenent a les especificacions del Codi Tècnic de 
l’Edificació. 
 
 
3.6. Justificació del compliment del DB-HR (soroll) 
 
Es considera que en aquest cas no és d’aplicació donada la tipologia d’obra. 
 
3.7. Justificació de la contribucio solar a l’aigua calenta sanitaria 
Es considera que en aquest cas no és d’aplicació donada la tipologia d’obra. Tot i així 
s’aplicaran mesures d’estalvi d’energia atenent a les especificacions del Codi Tècnic de 
l’Edificació. 
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3.8. Justificació del compliment del DECRET 21/2006 ADOPCIÓ DE CRITERIS 
MEDIAMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS EDIFICIS 
 
Es considera que en aquest cas no és d’aplicació donada la tipologia d’obra. Tot i així 
s’aplicaran mesures d’estalvi d’energia amb l’ús d’instal·lació solar tèrmica i amb l’ús de 
faroles de funcionament autònom amb energia solar per a la il·luminació d’alguns espais 
exteriors en els que es considera necessari. 
 
4. COMPLIMENT NORMATIU OBLIGATORI 
 

 Llei d’Ordenació de l’Edificació    

Llei 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) modificada pels 
pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 
 
Codi Tècnic de l’Edificació 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) 

Normes per a la redacció de projectes i direcció d’obres d’edificació 
D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normes sobre el llibre d’Ordres i assistències en obres d’edificació 
O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71 
(BOE: 24/7/91) 

Llibre d’Ordres i visites  
D 461/1997, de 11 de març 

Certificat final de direcció de obres 
D. 462/71 (BOE: 24/3/71) 
 
Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 
Llei 20/91 DOGC: 25/11/91 

Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91 
D 135/95 DOGC: 24/3/95 

Condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb 
discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. 
 
 
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 
NRE-AEOR-93. norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les 
obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges 
O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de 
hormigón estructural realizado con elementos prefabricados 
RD 642/2002  (BOE: 6/08/02) 
EHE Instrucción  de Hormigón Estructural RD 2661/98 de 11 desembre  (BOE: 
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13/01/99) 

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 
O 18/12/92 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomanacions sobre l'ús de cendres volants en el formigó 
O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85) 

RC-03 Instrucción para la recepción de cementos 
RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04) 

Criteris sanitaris del aigua de consumo humà 
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

Condicions higienico-sanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. 
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Criteris higienico-sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi. 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 
 
Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas 
Complementarias 
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió 
D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 

Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa 
tensió 
Instrucció 7/2003, de 9 de setembre 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i 
construccions a línies elèctriques 
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 
 

Disposicions per a la lliure circulació dels productes de construcció 
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposició de la Directiva 89/106/CEE, modificat 
pel RD 1329/1995 
Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció 
de les seves propietats de reacció i de resistència davant del foc 
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 

Control de qualitat en l'edificació 
D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 
24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 
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Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades 
referents a l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents 
O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en 
l’edificació. 
R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98) 
 
Residus 
Llei 6/93, de 15 juliol, modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 
13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos 
O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel  D. 161/2001, de 12 juny 

D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
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ANNEXES  
 
1. Fitxa ACS Plaques solars 
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2. Fitxa estudi de gestió de residus 
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3. Estudi bàsic de seguretat i salut 
 
3.1.Compliment del R.D. 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions mínimes de 
seguretat i salut a les obres de construcció. 
 3.1.1. Introducció 

3.1.2. Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra. 
3.1.3. Identificació dels riscos. 

3.3.1.3.a. Mitjans i maquinària. 
3.3.1.3.b. Treballs previs. 
3.3.1.3.c. Enderrocs. 
3.3.1.3.d. Moviments de terres i excavacions. 
3.3.1.3.e. Fonaments. 
3.3.1.3.f. Estructura. 
3.3.1.3.g. Ram de paleta. 
3.3.1.3.h. Coberta. 
3.3.1.3.i. Revestiments i acabats. 
3.3.1.3.j. Instal·lacions. 
3.3.1.3.k. Relació no exhaustiva de treballs que impliquen riscos especials. 

3.1.4. Mesures de prevenció i protecció. 
3.3.1.4.a. Mesures de protecció col·lectiva. 
3.3.1.4.b. Mesures de protecció individual. 
3.3.1.4.c. Mesures de protecció a tercers. 

3.1.5. Primers auxilis. 
3.1.6. Normativa aplicable. 

 
 
3.1.1. Introducció  
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com 
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors de manteniment. 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les 
seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista 
ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. 
En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta 
Administració. 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel 
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en 
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes 
les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat 
laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 
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La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà 
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la 
Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 
treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran 
de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
 
3.1.2. Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra. 
 
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva 
recollits en l'art. 15è de la "Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995, de 8 de 
novembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

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 posada en servei i el control periòdic de 

les Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte 
de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels 
treballadors 

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies 
perilloses 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que 

s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors 

autònoms 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat 

que es realitzi a l'obra o prop de l'obra. 
 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 

1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, 
d'acord  amb els següents principis generals: 
a) Evitar riscos 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
c) Combatre els riscos a l'origen 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la 

concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i 
de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els 
efectes del mateix a la salut 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
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g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 
l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la 
influència dels factors ambientals en el treball 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

 
2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels 

treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les 
feines 

 
3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els 

treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a 
les zones de risc greu i específic 

 
4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 

imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva 
aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la 
magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es 
pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 

 
5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat 

garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, 
l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte 
d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels 
quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 
3.1.3. Identificació dels riscos. 
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a 
continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns 
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres 
feines. 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, 
talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient 
pel treball que es realitzi. 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació 
veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 
 

3.1.3.a. Mitjans i maquinària. 
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 

gas...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
-  Riscos derivats del funcionament de grues  
-  Caiguda de la càrrega transportada  
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- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
-  Accidents derivats de condicions atmosfèriques  

 
 

3.1.3.b. Treballs previs. 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 

gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 
 

3.1.3.c. Enderrocs. 
-  Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic  
    (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l'estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació i baixada de runes 
 
3.1.3.d. Moviments de terres i excavacions. 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 

gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
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- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 
 
3.1.3.e. Fonaments  
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 

gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Fallides de recalçaments 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 
 

3.1.3.f. Estructura  
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 

gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
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- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 
- Riscos derivats de l'accés a les plantes 
- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 
 
3.1.3.g. Ram de paleta  
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
-  Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, 

humitat, reaccions químiques) 
 
3.1.3.h. Coberta  
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 

gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes de pals i antenes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 
 

    3.1.3.i. Revestiments i acabats. 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
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- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 
 

3.1.3.j. Instal·lacions. 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 

gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales, plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobresforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 

 
     3.1.3.k. Relació no exhaustiva de treballs que impliquen riscos      

especials. (Annex II del R.D.1627/1997) 
1  Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament 

o caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat 
desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 

2  Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un 
risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut 
dels treballadors sigui legalment exigible 

3  Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
4  Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin 

moviments de terres subterranis 
5 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats 

pesats. 
 
3.1.4. Mesures de prevenció i protecció. 
 
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,  
s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les 
eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la 
normativa vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 
 

   3.1.4.a. Mesures de protecció col·lectiva. 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les 

diferents feines i circulacions dins l'obra 
- Senyalització de les zones de perill 
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- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant 
a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les 
tasques de càrrega i descàrrega 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 
- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions 

aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels 

elements (subsòl, edificacions veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de 

protecció de rases 
- Utilització de paviments antilliscants.  
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxat en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, 

lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 
3.1.4.b. Mesures de protecció individual. 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de 

partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció 

caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó 
de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb 
materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament 
sorollosos 

- Utilització de mandils 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en 

els treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de 
subministrament d'aire 

 
    3.1.4.c. Mesures de protecció a tercers. 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament 
envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de 
vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin 
entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com 
en relació amb els vials exteriors 
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- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les 
tasques de càrrega i descàrrega 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels 
elements (subsòl, edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, 
lones) 

 
3.1.5. Primers auxilis. 
 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran 
de traslladar els accidentats.  
És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces 
dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat 
dels possibles accidentats. 

 
3.1.6. Normativa aplicable. 
 
- Directiva 92/57/CEE de  24 de Juny (DO: 26/08/92) 

Disposicions mínimes de seguretat i de salut que hauran d’aplicar-se en las obres de 
construcció temporals o mòbils 

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 
Disposicions mínimes de Seguretat i de Salut en las obres de construcció 
Transposició de la Directiva 92/57/CEE 
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en 
projectes d'edificació i obres públiques 

- Llei 31/1995 de 8 de novembre (BOE: 10/11/95) 
Prevenció de riscos laborals 

 
Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 

- RD 39/1997 de 17 de gener (BOE: 31/01/97) 
Reglamento de los Serveis de Prevenció 

- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposicions mínimes en matèria de senyalització, de seguretat i salut en el treball 

- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposicions mínimes de seguretat i salut en los llocs de treball 
En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en 
quant a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenança de Seguretat e Higiene en el treball 
(O. 09/03/1971) 

 - RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de 
càrregues que comportin riscos, en particular dorso-lumbares, para los treballadors 

- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que incloguin 
pantalles de visualització 

- RD 664/1997 de 12 de maig (BOE: 24/05/97) 
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Protecció de los treballadors contra los riscos relacionades con la exposició a agents 
biològics durant el treball 

- RD 665/1997 de 12 de maig (BOE: 24/05/97) 
Protecció de los treballadors contra los riscos relacionades con la exposició a agents 
cancerígens durant el treball 

- RD 773/1997 de 30 de maig (BOE: 12/06/97) 
Disposicions mínimes de seguretat i salut, relatives a la utilització por los treballadors de 
equips de protecció individual 

- RD 1215/1997 de 18 de juliol (BOE: 07/08/97) 
Disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips 
de treball. 
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenança de Seguretat e Higiene en el treball 
(O. 09/03/1971) 

- O. de 20 de maig de 1952 (BOE: 15/06/52) 
Reglamento de Seguretat e Higiene del Treball en la indústria de la Construcció 
Modificacions: O. de 10 de desembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

O. de 23 de setembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 

- O. de 31 de gener de 1940. Bastides: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 
Reglament general sobre Seguretat i Higiene 

- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º i Annexos I i II (BOE: 05/09/70; 
09/09/70) 
Ordenança del treball para las indústries de la Construcció, vidres i ceràmica 
Correcció d'errades: BOE: 17/10/70 

- O. de 20 de setembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 
Modelo de llibre de incidències corresponents a les obres a les quals sigui obligatori 
l'estudi de Seguretat i Higiene 
Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 

- O. de 16 de desembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 
Nous models per la notificació d’accidents de treball i instruccions pel seu compliment i 
tramitació 

- O. de 31 de agost de 1987 (BOE: 18/09/87) 
Senyalització, balissament, neteja i terminació d’obres fixes en vies fora de poblat 

- O. de 23 de maig de 1977 (BOE: 14/06/77) 
Reglament d’aparells elevadors per obres 
Modificació: O. de 7 de març de 1981 (BOE: 14/03/81) 

- O. de 28 de juny de 1988 (BOE: 07/07/88) 
Instrucció Tècnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció referent a grues-torre desmuntables per obres 
Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 
Reglament sobre seguretat dels treballs amb risc d’amiant 

- O. de 7 de gener de 1987 (BOE: 15/01/87) 
Normes complementàries del Reglament sobre seguretat dels treballs amb risc d’amiant 

- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 
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Protecció als treballadors davant dels riscos derivats de la exposició al soroll durant el 
treball 

- O. de 9 de març de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 
Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball 
Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 
Modificació:  BOE: 02/11/89 
Derogats alguns capítols per: Llei 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 

- O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) 
S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció 
 

Resolucions aprovatòries de Normes tècniques Reglamentàries para distints medis de 
protecció personal de treballadors: 

- R. de 14 de desembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metàl·lics 
- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectors auditius 
- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantalles per soldadors 

Modificació: BOE: 24/10/75 
- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guants aïllants d’electricitat 

Modificació: BOE: 25/10/75 
- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calçat de seguretat contra 

riscos mecànics 
Modificació: BOE: 27/10/75 

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetes aïllants de maniobres 
Modificació: BOE: 28/10/75              

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equips de protecció personal de 
vies respiratòries. Normes comunes i adaptadores facials 
Modificació: BOE: 29/10/75 

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equips de protecció personal de 
vies respiratòries: filtres mecànics 
Modificació: BOE: 30/10/75 

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equips de protecció personal de 
vies respiratòries: mascaretes auto-filtrantes 
Modificació: BOE: 31/10/75 

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equips de protecció personal 
de vies respiratòries: filtres químics i mixtos contra amoníac 
Modificació: BOE: 01/11/75 

-       Normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 
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Capítol 1 - Disposicions Generals 
 
Capítol 2 - Condicions Facultatives 
 
Capítol 3 - Condicions Tècniques Particulars 
  
Capítol 4 - Condicions Econòmiques  
 
Capitol 5 - Condicions finals. 
 
 
Capítol Preliminar: Disposicions Generals 
 
Naturalesa i objecte del Plec General 
Article 1.- El  present Plec General  de  Condicions  té  caràcter supletori del Plec de Condicions 
particulars del Projecte. 
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les 
obres fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat  exigibles  i precisen les intervencions que 
corresponen, segons  el  contracte  i  d'acord  amb la legislació aplicable, al Promotor  o 
propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra,  als  seus  tècnics  i  encarregats,  a  
l'Arquitecte  i a l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves 
obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra. 
 
Documentació del Contracte d'Obra 
Article  2.-  Integren  el   contracte   els   documents  següents relacionats  per  ordre de relació 
pel que es refereix al valor de les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció 
aparent: 
1. Les  condicions  fixades  en  el  mateix  document de contracte 
d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix. 
2. El Plec de Condicions particulars. 
3. El present Plec General de Condicions. 
4. La  resta  de la  documentació del Projecte  (memòria, plànols, 
medicions i pressupost). 
Les ordres i  instruccions de la Direcció facultativa de  les obres s'incorporen al Projecte com a 
interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. En  cada document, les 
especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida 
a escala. 
 
 
Capítol I: Condicions Facultatives 
 
Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques 
 
L'Arquitecte Director 
Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 
a) Comprovar  l'adequació  de  la   cimentació  projectada  a  les característiques reals del sòl. 
b) Redactar  els  complements  o  rectificacions  del projecte que calguin. 



58      ADAPTACIO D’UNA FINCA EXISTENT EN UN CENTRE HIPIC AL TERME MUNICIPAL DE QUEROL 

c) Assistir  a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per 
tal de resoldre les contingències que es  produïssin  i impartir les instruccions complementàries   
que calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta. 
d) Coordinar  la  intervenció  en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció  
amb funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte 
de la recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador  o 
Arquitecte Tècnic, el certificat de final d'obra. 
 
 
 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a) Redactar  el  document  d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb  el  previst  a  l'article  1.4. 
de les Tarifes d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica 
d'aplicació, el control de qualitat i econòmic de les obres. 
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la juntament amb 
l'Arquitecte i amb el Constructor. 
d) Comprovar  les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en 
el treball, controlant-ne la seva correcta execució. 
e) Ordenar  i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb 
les regles de bona construcció. 
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, 
instal·lacions i altres unitats d'obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla 
de  control, així  com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar 
la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats 
n'informarà puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas, les ordres oportunes; si la 
contingència no es resolgués s'adoptaran  les   mesures   que  calguin  donant-ne compte  a 
l'Arquitecte. 
g) Fer les medicions d'obra executada i donar  conformitat, segons les relacions establertes, a 
les certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra. 
h) Subscriure,  juntament amb  l'Arquitecte,  el certificat  final d'obra. 
 
El Constructor 
Article 5.- Correspon al Constructor: 
a) Organitzar els  treballs  de  construcció,  redactant els plans d'obra que calguin i projectant o 
autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans  auxiliars de l'obra. 
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi 
sistema d'execució de l'obra.. 
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra. 
d) Ostentar  la  direcció  de  tot  el personal que intervingui en l'obra i coordinar les 
intervencions dels subcontractistes. 
e) Assegurar  la  idoneïtat  de  tots  i cadascun dels materials i elements   constructius   que  
s'utilitzen,  comprovant-ne  els preparats  en  obra  i  rebutjant,  per iniciativa pròpia o per 
prescripció   de   l'Aparellador   o   Arquitecte   Tècnic, els subministraments o prefabricats que 
no comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 
f) Custodiar  el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que 
s'hi practiquin. 
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g) Facilitar  a  l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic,  amb  temps suficient,  els  materials  
necessaris  per l'acompliment de la seva comesa. 
h) Preparar  les  certificacions  parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure  amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
j) Concertar les  assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 
 
 
Epígraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista 
 
Verificació dels documents del projecte 
Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la 
documentació aportada li resulta suficient per a la  comprensió  de  la  totalitat  de l'obra 
contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. 
 
Pla de Seguretat i Salut 
Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i 
Salut o bé l'Estudi bàsic, presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de 
l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció facultativa en 
cas de no ser necessària la designació de coordinador. 
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l'execució de l'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una 
empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides 
preventives fixades en el pla de seguretat i salut,  relatiu a les obligacions que els hi 
corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms contractats per ells. 
Els contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es 
derivin de l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 
42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Oficina a l'obra 
Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell 
adequat, on s'hi puguin estendre i consultar els plànols. 
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
- El  projecte  d'Execució complet, inclosos els complements que en 
  el seu cas, redacti l'Arquitecte. 
- La Llicència d'obres. 
- El Llibre d'Ordres i Assistències. 
- El Pla de Seguretat i Salut. 
- La documentació  de  les assegurances esmentades en  l'article 5.j) 
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment 
condicionada per treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 
El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador 
en matèria de seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessària la designació de 
coordinador, en poder de la Direcció Facultativa. 
 
Representació del Contractista 
Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a 
delegat seu a l'obra, que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb 
facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la 
Contracta. 
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Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions 
particulars d'índole facultativa" el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o 
grau mig, segons els casos. 
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el 
Constructor s'obligui a mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del 
personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de 
les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència. 
 
Presència del Constructor en l'obra 
Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà 
present durant la jornada legal de treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels 
reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la 
comprovació de medicions i liquidacions. 
 
Treballs no estipulats expressament 
Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona 
construcció i aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als 
documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho 
disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat 
d'obra i tipus d'execució. 
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un 
reformat de projecte requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi 
increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost en 
més d'un 10 per 100. 
 
Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 
Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o 
indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran 
precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar els originals o les còpies 
subscrivint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o 
instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte. 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el 
Constructor, haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués 
dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho sol·licités. 
 
Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, 
segons les seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la 
correcta interpretació i execució del projecte. 
 
Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 
Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions 
dimanades de la Direcció Facultativa, solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, 
davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els 
Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la 
seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a l'Arquitecte, el 
qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per 
aquest tipus de reclamacions. 
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Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte 
Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat 
per aquests de la vigilància de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres 
facultatius per als reconeixements i medicions. 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article 
precedent, però sense que per això no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 
 
Faltes del personal 
Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència  a  les seves instruccions, manifesta 
incompetència o negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà 
requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o operaris causants de la 
pertorbació. 
 
Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i 
industrials, subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i 
sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l'obra. 
 
Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans 
auxiliars 
 
Camins i accessos 
Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la senyalització i el 
seu tancament o vallat. 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 
 
Replanteig 
Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les 
referències principals que mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests 
treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta. 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una 
vegada aquest últim hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un 
plànol que haurà de ser aprovat per l'Arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor l'omissió 
d'aquest tràmit. 
 
Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs 
Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions 
Particulars, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials 
assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en 
conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte. 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic del començament dels treballs al menys amb tres dies 
d'anticipació. 
 
Ordre dels treballs 
Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, 
excepte aquells casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi 
convenient variar. 
 
Facilitat per a altres Contractistes 
Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà 
de donar totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomanats a 
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tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les 
compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans 
auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes. 
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 
 
Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 
Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el 
Projecte, no s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per 
l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat. 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la 
Direcció de les obres disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o 
qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà 
consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli. 
 
Prorroga per causa de força major 
Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no 
pogués començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els 
terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta, 
previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a 
l'Arquitecte la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això 
s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per l'esmentada 
causa sol·licita. 
 
Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra 
Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres 
estipulats, al·legant com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a 
excepció del cas en què havent-ho sol·licitat per escrit no se li hagués proporcionat. 
 
Condicions generals d'execució dels treballs 
Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions 
que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de 
la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al 
Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a 
l'article 11. 
Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat 
amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Obres ocultes 
Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de 
l'edifici, se n'aixecaran els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests 
documents s'extendran per triplicat i se n'entregaran: un a l'Arquitecte; l'altre a l'Aparellador; i el 
tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran 
d'anar suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a 
efectuar les medicions. 
 
 
Treballs defectuosos 
Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en 
les "Condicions generals i particulars d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i 
cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò especificat també en l'esmentat document. 
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Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels 
treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la 
seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col·locats sense 
que li exoneri de responsabilitat el control que és competència de l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials 
d'obra, que sempre s'entendran exteses i abonades a bon compte. 
Com a conseqüència de l’expressat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti 
vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats 
no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o un 
cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les 
parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot 
això a càrrec de la Contracta. 
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, 
es plantejarà la qüestió davant l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà. 
 
Vicis ocults 
Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència 
de vicis ocults de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i 
abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per 
reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant compte de la circumstància a 
l'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els 
vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat. 
 
Dels materials i dels aparells. La seva procedència 
Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en 
els punts que ell cregui convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de 
Condicions Tècniques preceptiu una procedència determinada. 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de 
presentar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que 
hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, 
procedència i idoneïtat de cadascun. 
 
 
Presentació de mostres 
Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb 
l'anticipació prevista en el Calendari de l'Obra. 
 
Materials no utilitzables 
Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i 
en el lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin 
utilitzables en l'obra. 
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de 
Condicions particulars vigent en l'obra. 
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa 
taxació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu transport. 
 
Materials i aparells defectuosos 
Article 33.- Quan els materials, elements d’instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat 
prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca 
de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren adequats per al 
seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al 
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Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al 
qual es destinen. 
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no 
estiguin en condicions no ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la 
Contracta. 
Si els materials, elements d’instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a 
criteri de l'Arquitecte, es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el 
Constructor prefereixi substituir-los  per altres en condicions. 
 
Despeses ocasionades per proves i assaigs 
Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en 
general, per persones que no intervinguin directament a l'obra seran per compte del propietari o 
del promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya) 
 
Neteja de les obres 
Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de 
runa com de materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin 
necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l'obra 
ofereixi bon aspecte. 
 
Obres sense prescripcions 
Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no 
existeixin prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació 
restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la 
Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona 
construcció. 
El compliment d’aquestes ordres, així com les comunicades d’ofici, seràn obligatòries pel 
constructor, així com les prescripcions del present Plec i a menys que, dintre les 24 hores 
següents a l’ordre, oposi per escrit les raons que el mouen, sota la seva responsabilitat, a no 
obeïr. 
 
 
Recusacions 
Article 37.- Si per qualsevol circumstància a judici de l’Arquitecte Director de l’obra es 
realitzen els treballs de forma diferent al projecte o amb incompliment de la Direcció de les 
Obres i del present PLEC DE CONDICIONS,  podrà procedir-se a la rescissió del contracte 
amb el contratista, amb la única formalitat d’avís amb una setmana d’antelació abonant el 
promotor l’obra executada segons certificacions, sense que tingui cap dret i indemnització 
per l’acomiadament.     
 
 
Epígraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes 
 
De les recepcions provisionals 
Article 38.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la 
proximitat del seu acabament amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció 
provisional. 
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, 
haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcial o unitats 
especialitzades. 
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Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendrà un acta amb tants exemplars com 
intervinents i signats per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, 
si les obres es trobessin en estat de ser admeses. 
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent de final 
d'obra. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al 
Constructor les oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per 
a subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció 
provisional de l'obra. 
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la 
fiança. 
 
Documentació final d'obra 
Article 39.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb 
les especificacions i contingut disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb 
allò que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 
515/1989, de 21 d'abril. 
 
Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l'obra 
Article 40.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic a la seva medició definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o del 
seu representant. S'extendrà l'oportuna certificació per triplicat que, aprovada per l'Arquitecte 
amb la seva signatura, servirà per l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant 
excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança. 
 
Termini de garantia 
Article 41.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en 
qualsevol cas mai no haurà de ser inferior a nou mesos. 
 
Conservació de les obres rebudes provisionalment 
Article 42.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les 
recepcions provisional i definitiva, seran a càrrec del Contractista. 
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions 
causades per l'ús seran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes 
en les instal·lacions, seran a càrrec de la Contracta. 
 
De la recepció definitiva 
Article 43.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en 
igual forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà 
l'obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la 
conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que 
poguessin afectar-li per vicis de construcció. 
 
Prorroga del termini de garantia 
Article 44.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en 
les condicions degudes, la recepció definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte-Director marcarà al 
Constructor els terminis i formes en què s'hauran de fer les obres necessàries i, si no 
s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança. 
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De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida  
Article 45.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el 
termini que es fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, 
instal·lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en 
condicions de ser recomençada per una altra empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en 
l'article 35. 
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els 
articles 39 i 40 d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de 
l'Arquitecte Director, s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 
 
 
CAPÍTOL II.- CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
Epígraf 1: de les condicions i controls dels materials 
 
Justificació del compliment del Decret 375/88 
 
El plec de condicions que s’adjunta té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al 
desenvolupament del projecte de control de materials, a fi de complir el decret 375/88 d’1 de 
desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 
de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 
(DOGC 22/6/92) i 29 de juliol de 1994 (DOGC 12/9/94). 
 
L’arquitecte autor del projecte d’execució d’obres enumerarà i definirà dintre del plec de 
condicions els controls de qualitat a realitzar que siguin necessaris per a la correcta 
execució de l’obra. Aquests control seran, com a mínim, els especificats a les normes de 
compliment obligat, i en qualsevol cas tots aquells que l’arquitecte consideri necessaris per a 
la seva finalitat, pot en conseqüència establir criteris especials de control més estrictes que 
els establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’assaigs i proves 
preceptius i ordenant assaigs complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals 
han de ser acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 
 
L’arquitecte tècnic o aparellador que intervingui en la direcció d’obres elaborarà dintre de les 
prescripcions contingudes en el projecte d’execució un programa de control de qualitat del 
qual haurà de donar coneixement al promotor. 
 
En el programa de control de qualitat s’haurà d’especificar els components de l’obra que cal 
controlar, les classes d’assaig, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l’avaluació 
econòmica dels assaigs, anàlisis i proves que vagin a càrrec del promotor. 
 
Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves 
complementàries en funció del contingut del projecte. 
 
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses del assaigs, anàlisis i proves fetes per 
laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament en l’obra, i resta obligat a 
satisfer-les puntualment en el moment en què s’en produeixi l’acreditament. 
 
El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció 
Facultativa en el termini màxim de ........ dies des del moment en què es van encarregar. A 
tal efecte el promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir 
amb les obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir el compliment puntual dels 
laboratoris i d’altres persones contractades a aquest efecte. 
 



        ADAPTACIO D’UNA FINCA EXISTENT EN UN CENTRE HIPIC AL TERME MUNICIPAL DE QUEROL   67 

El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats 
serà del risc exclusiu del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció 
Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o part del treballs d’execució si 
considera que la seva realització, sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre 
la qualitat de l’obra executada. 
 
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en 
compliment del programa de control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el 
contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós comunicat per la Direcció 
Facultativa. 
 
Aigua per pastar 
Article 44.- L’aigua que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó haurà d’estar sancionada per la 
pràctica i complirà les condicions indicades a l’article 27 de la “Instrucción de Hormigón 
Estructural” (EHE). En cas de dubte, es realitzarà el control de recepció i els assaigs 
pertinents, segons que s’indica a l’article 81.2 de l’EHE.   
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
Documentals: 
Es justificarà, per part del constructor, que l’aigua utilitzada compleix les condicions exigides 
en els articles 27 i 81.2 de l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori), o bé es justificarà 
especialment que no perjudica les propietats exigides al formigó, ni a curt ni a llarg termini, 
segons que s’indica a l’article 81.2 de l’EHE. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesis i els 
criteris d’acceptació indicats als articles 27 i 81.2.3 de l’EHE: 

Determinació del pH (UNE 7234/71) 
Determinació de substàncies dissoltes (UNE 7130/58) 
Determinació del contingut total de sulfats (UNE 7131/58) 
Determinació de l’Ió-clor (UNE 7178/60) 
Determinació d’hidrats de carboni (UNE 7132/58) 
Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235/71) 

La presa de mostres es farà segons UNE 7236/71 
 
 
 
 
Àrid per elaborar formigó 
Article 45.- L’àrid que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó complirà les condicions 
indicades a l’article 28 de l’EHE i tindrà les característiques que s’especifiquen en la 
memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: 

Mida mínima i màxima de l’àrid (EHE, art. 28.2): 
Quan no hi hagi experiència prèvia d’ús es realitzaran assaigs d’identificació, segons que 
s’indica a l’article 28.1 de l’EHE i els corresponents a les condicions fisicoquímiques, 
fisicomecàniques i granulomètriques especificats a l’article 28.3 de l’EHE. 
És prohibida la utilització d’àrids que continguin sulfurs oxidables. 
Els àrids es transportaran i emmagatzemaran de manera que se n’eviti la segregació i 
contaminació, i hauran de mantenir les seves característiques gramulomètriques fins a la 
incorporació a la mescla. 
Cada procedència diferent serà considerada com a lot independent. 
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En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
Documentals: 
Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l’albarà. Cada càrrega d’àrid anirà acompanyada d’un full de 
subministrament que estarà sempre a disposició de la Direcció d’Obra i on hi figuraran, com 
a mínim, les dades especificades a l’article 28.4 de l’EHE. 
Es justificarà, per part del constructor, que l’àrid utilitzat compleix les condicions exigides en 
l’article 28 de l’EHE (mitjançant assaigs de laboratori o experiència prèvia) o bé es justificarà 
explícitament que no altera especialment les propietats exigibles al formigó, ni a curt ni a 
llarg termini, segons que s’indica a l’article 81.3.3 de l’EHE. 
En cas d’utilitzar escòries siderúrgiques, es comprovarà que no contenen silicats inestables 
ni compostos ferrosos, segons que s’indica a l’article 28.1 de l’EHE. 
Operatius: 
Es realitzarà la presa de mostres necessàries per a possibles comprovacions posteriors. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents, en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i 
els criteris d’acceptació indicats en el segons: 

Estabilitat d’escòries siderúrgiques (EHE, art. 28.1) 
Mida màxima/mínima de l’àrid (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
Contingut de fins (UNE 933-2/96) (EHE, art. 28.3.3) 
Coeficient de forma en graves (UNE 7238/71) (EHE, art. 28.3.3) 
Índex d’àrids laminars en graves (UNE 933-3/97) (EHE, art. 28.3.3) 
Compostos totals de sofre (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
Sulfats solubles en àcids (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
Contingut de clorurs (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
Terrossos d’argila (UNE 7133/58) (EHE, art. 28.3.1) 
Partícules toves (UNE 7134/58) (EHE, art. 28.3.1) 
Partícules de baix pes específic (UNE 7244/71) (EHE, art. 28.3.1) 
Contingut de matèria orgànica en sorres (UNE EN 1744-1/99) ( EHE, art. 28.3.1) 
Equivalent de sorra EAV (UNE 83131/90) (EHE, art. 28.3.1) 
Reactivitat amb els àlcalis del ciment (UNE 146507/99 EX i UNE 146508/99 EX) 

(EHE, art. 28.3.1) 
Coeficient de friabilitat en sorres (UNE EN 1097-1/97) (EHE, art. 28.3.2) 
Resistència al desgast en graves (UNE EN 1097-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 
Absorció d’aigua en sorres (UNE 83133/90) (EHE, art. 28.3.2) 
Absorció d’aigua en graves (UNE 83134/90) (EHE, art. 28.3.2) 
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE EN 1367-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 

 
Ciment perelaborar formigó 
Article 46.- El ciment que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que 
s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els 
criteris indicats en la “Instrucción para la recepción de cementos” (RC-97) i complirà les 
condicions indicades a l’article 26 de l’EHE. És a dir: 

Tipus de ciment (RC-97, art. 8): 
Distintiu de qualitat: 
Altres característiques: 

No s’utilitzaran lots de ciment que no vinguin acompanyats del certificat de garantia del 
fabricant, firmat per una persona física (EHE, art. 81.1.1). 
Criteris de definició de remesa, lot i mostra ( RC-97, art. 10 o el que defineixi l’aparellador o 
arquitecte tècnic): 
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En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
Documentals: 
Es comprovarà que el ciment disposa de la documentació que acredita que està fabricat i 
comercialitzat de manera legal (RC-97, art. 10.b). 
Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l’albarà i la documentació annexa, els quals contindran totes les dades 
indicades en l’article 9.b.1 de la RC-97. 
Operatius: 
Es comprovarà la temperatura del ciment de cada partida en el moment de l’arribada, 
segons l’article 26.2 de l’EHE. 
Es comprovarà, per a cada partida, que la forma de subministrament s’ajusti a les 
indicacions de l’article 26.2 de l’EHE i de l’article 9 de la RC-97. 
En cas de no disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, abans de 
començar els treballs de formigonat i sempre que variïn les condicions de subministrament, 
es realitzarà la presa de mostres corresponent als assaigs de recepció previstos a la RC-97 
(art. 10.d), als previstos al Plec de Prescripcions Tècniques Particular i als necessaris per a 
la determinació del contingut de clorurs (EHE, art. 81.1.2). En aquest cas, i com a mínim 
cada tres mesos d’obra, es comprovaran les següents especificacions: composició del 
ciment, principi i final d’adormiment, resistència a la compressió i estabilitat de volum. 
En cas de disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, els assaigs 
de recepció es podran substituir-se per una còpia del corresponent certificat, segons que 
s’indica als articles 10.b de la RC-97 i 81.1.2 de l’EHE. En aquest cas, la direcció d’obra pot, 
mitjançant comunicació escrita, dispensar de la realització dels assaigs previstos al Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, de la determinació del contingut de clorurs i de les 
comprovacions trimestrals esmentades al paràgraf anterior, que seran substituïdes per la 
documentació d’identificació del ciment juntament amb els resultats de l’autocontrol. (RC-97, 
art.  10.b; EHE, art.  81.1.2; Decret 375/88, annex 1). 
Es realitzarà una presa de mostres preventiva, segons que s’indica en els articles 81.1.2 de 
l’EHE i 10.c de la RC-97. 
 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents, en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els 
criteris d’acceptació especificats per a cada tipus de ciment a la RC-97 i/o especificats en el 
segon parèntesi: 

Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 
Residu insoluble (UNE EN 196-2/96) 
Contingut de sulfats (UNE EN 196-2/96) 
Contingut de clorurs (UNE 80217/91) (EHE, art.  30.1) 
Putzolanitat (UNE EN 196-5/96) 
Principi i final d’adormiment (UNE EN 196-3/96) 
Estabilitat de volum (UNE EN 196-3/96) 
Resistència a la compressió (UNE EN 196-1/96) 
Composició potencial del clinker (UNE 80304/86) 
Calor d’hidratació (UNE 80118/86 EX) 
Índex de blancor (UNE 80117/87 EX) 
Alúmina (UNE 80217/91) 
Àlcalis (UNE 80217/91) 
Finor de mòlta (UNE 80122/91 o UNE 80108/86) 
Pes específic (UNE 80103/86) 
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Superfície específica Blaine (UNE 80122/91) 
Humitat (UNE 80220/85) 
Òxid de calç lliure (UNE 80243/86) 
Titani (UNE 80228/88 EX) 
Composició i especificacions dels ciments comuns (UNE 80301/96) 
Composició i especificacions dels ciment resistents a sulfats i/o a l’aigua del mar 

(UNE 80303/96) 
Composició i especificacions dels ciments blancs (UNE 80305/96) 
Composició i especificacions dels ciments de baixa calor d’hidratació (UNE 

80306/96) 
Composició i especificacions dels ciments per a usos especials (UNE 80307/96) 
Composició i especificacions dels ciments d’aluminat de calci (UNE 80310/96) 
Fals adormiment (UNE 80114/96) (EHE, art. 26.2) 

 
Additius per a formigó 
Article 47.- Els additius que s’utilitzaran en l’elaboració del formigó s’incorporaran en una 
proporció no superior al 5% del pes de ciment, segons l’article 29.1 de l’EHE i tindran les 
característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. 
És a dir: 

Tipus d’additiu: 
Proporció: 

Està prohibida la utilització d’additius que continguin clorurs, sulfurs, sulfits o altres 
components químics que puguin produir o afavorir la corrosió de les armadures. 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
Documentals: 
Es controlarà, per a cada additiu diferent, la seva designació, segons que s’indica a l’article 
29.1 de l’EHE. 
Es comprovarà el certificat d’assaigs previs per a cada additiu diferent, segons que s’indica a 
l’article 81.4.2 de l’EHE. 
Es comprovarà el certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, per a cada 
additiu diferent agregat en les proporcions i condicions previstes, segons els articles 29.1 i 
81.4 de l’EHE. 
Es comprovarà el certificat de laboratori conforme l’additiu no conté compostos químics que 
puguin afavorir la corrosió de les armadures, per a cada additiu diferent i segons l’article 
81.4.2 de l’EHE. 
Operatius: 
En cas de formigó fet a l’obra, es comprovarà l’etiquetat en cada subministrament, segons 
que s’indica en els articles 29.1 i 81.4 de l’EHE. 
Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents, en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 

Anàlisi infraroja (UNE EN 480-6/97) 
Residu sec en additius líquids (UNE EN 480-8/97) 
Pèrdua de massa en additius secs (UNE 83206/85) 
Pèrdua per calcinació (UNE 83207/85) 
Residu insoluble en aigua destil·lada (UNE 83208/85) 
Contingut d’aigua no combinada (UNE 83209/86) 
Contingut d’halogenurs totals (UNE 8210/88 EX) 
Contingut de compostos de sofre (UNE 83211/87 EX) 
Pes específic en additius líquids (UNE 83225/86) 
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Densitat aparent en additius sòlids (UNE 83226/86) 
Determinació del pH (UNE 83227/86) 
Determinació de la consistència mitjançant la taula de cops (UNE 83258/88 EX) 
Determinació del contingut d’aire inclòs (UNE 83259/88 EX) 
La presa de mostres es farà segons UNE 83254/87 EX. 

En el cas d’haver d’efectuar assaigs sobre mostres de formigó, aquestes es prepararan 
segons la UNE 480-1/98. 
 
Addiccions per elaborar formigó: cendres volants, fum de sílice, ... 
Article 48.- La utilització d’addiccions sols es podrà fer amb coneixement del sol·licitant del 
formigó i l’autorització expressa de la direcció de l’obra. En qualsevol cas es compliran les 
condicions indicades a l’article 29.2 de l’EHE. 
Percentatge de cendres volants respecte al pes de ciment: 
Percentatge de fum de sílice respecte al pes de ciment: 
En cas d’utilitzar addicions en l’elaboració del formigó, es farà servir sempre ciment del tipus 
CEM I. A més, en estructures d’edificació, la quantitat de cendres volants no excedirà el 35% 
i la de fum de sílice el 10% del pes del ciment. 
Cal considerar que ambdues addicions poden produir una disminució del pH, accelerant la 
carbonatació si no es protegeix el formigó. 
Abans d’iniciar l’obra, i cada cop que es produeixi una modificació de les característiques de 
qualitat del producte, es realitzaran en un laboratori homologat els assaigs previstos a 
l’article 29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons que es tracti de cendres volants o fum de sílice. La 
determinació de l’índex d’activitat resistent es farà amb ciment de la mateixa procedència 
que el previst per executar l’obra. 
Per comprovar l’homogeneïtat del subministrament, com a mínim cada tres mesos, es 
determinarà per les cendres volants el contingut d’anhídrid sulfúric, la pèrdua al foc i la finor, 
i pel fum de sílice el contingut de clorurs i la pèrdua al foc. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
Documentals: 
Es comprovarà el certificat de garantia, emès per un laboratori homologat, conforme l’addició 
no conté compostos químics que puguin afectar la durabilitat del formigó o afavorir la 
corrosió de les armadures, i a més compleix les especificacions de l’article 29.2.1 ó 29.2.2 
de l’EHE, segons que es tracti de cendres volants o fum de sílice, d’acord amb les 
indicacions de l’article 81.4 de l’EHE. 
Operatius: 
Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents, en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesi i els 
criteris d’acceptació que consten als articles 29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons que es tracti 
de cendres volants o fum de sílice: 

Contingut d’anhídrid sulfúric (UNE EN 196-2/96) 
Contingut de clorurs ( UNE 80217/91) 
Contingut d’òxid de calç lliure (UNE EN 451-1/95) 
Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 
Finor (UNE EN 451-2/95) 
Índex d’activitat resistent (UNE EN 196-1/96) 
Expansió (UNE EN 196-3/96) 
Contingut d’òxid de silici (UNE EN 196-2/96) 
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Formigó fet a l’obra  
Aticle 49.- El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra serà elaborat “in situ”, complirà 
les condicions indicades a l’article 69.3 de l’EHE i tindrà les característiques que 
s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. 
Element a construir: 

Tipus de formigó (en massa o armat, EHE, art. 39.2): 
Resistència (EHE, art. 39.2): 
Consistència (EHE, art. 30.6): 
Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2): 
Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2): 
Contingut mínim de ciment (EHE, art. 37.3.2): 
Relació màxima aigua/ciment (EHE, art. 37.3.2): 
Altres característiques: 

Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art.  15.3): 
Modalitat dels assaigs de control (EHE, art. 88): 
Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4 o el que defineixi l’aparellador o arquitecte tècnic): 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROL PREVI A L’INICI DE L’OBRA 
En els casos previstos a l’article 37.3.2. (classes d’exposició III o IV, o qualsevol classe 
específica d’exposició) i prèviament a l’inici de les operacions de formigonat caldrà 
comprovar el compliment de les especificacions relatives a la durabilitat del formigó, 
contingut mínim de ciment i relació màxima aigua/ciment, validant les dosificacions 
proposades. Aquesta comprovació es farà mitjançant l’assaig de penetració d’aigua sota 
pressió (UNE 83309/90 EX) segons s’especifica a l’article 85.2 i amb els criteris d’acceptació 
que consten a l’article 85.3. de l’EHE.  
 
Justificació per part del constructor (mitjançant experiència o assaigs previs) que el formigó 
resultant de les dosificacions previstes compleix les condicions exigides en l’article 30 de 
l’EHE i en el plec de condicions, segons que s’indica a l’article 68 de l’EHE. 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
Documentals: 
Es comprovarà mitjançant les anotacions al llibre registre de fabricació del formigó que 
aquest s’ha fabricat segons les dosificacions previstes i acceptades prèviament per la 
direcció d’obra (EHE, art. 69.3). 
Operatius: 
Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en l’article 83 
de l’EHE. 
Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’EHE en el nombre necessari i amb el criteri 
de divisió de lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de resistència a 
compressió a 7 i 28 dies. 
Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors 
(d’acord amb l’UNE 83300/84). 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva 
col·locació en obra. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb 
les indicacions de les normes referenciades entre parèntesis i amb els criteris de tolerància 
expressats en l’article 88 de l’EHE: 

Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art.  88) 
Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art.  88) 
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En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents, amb la metodologia i els criteris d’acceptació referenciats entre parèntesis: 

Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
Ió-clorur total (EHE, art. 30.1) 
Densitat (UNE 83317/91) 
Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 
Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 85) 

 
Formigó fabricat el central 
Article 50.- El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra procedirà de central 
formigonera, complirà les condicions indicades a l’article 69.2 de l’EHE i tindrà les 
característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. 
És a dir (veure EHE, art. 69.2.8): 
Element a construir: 

Designació del formigó per propietats: 
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art. 39.2): 
Resistència (EHE, art. 39.2): 
Consistència (EHE, art. 30.6): 
Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2): 
Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2): 

Designació del formigó per dosificació: 
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art. 39.2): 
Consistència (EHE, art. 30.6): 
Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2): 
Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2): 
Contingut mínim de ciment (EHE, art. 37.3.2): 

Designació, classe resistent i característiques addicionals del ciment (RC-97): 
Altres característiques: 

Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art. 15.3): 
 
Modalitat dels assaigs de control (EHE, art. 88): 

Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4 o el que defineixi l’aparellador o arquitecte tècnic): 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic 
responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar 
els controls següents: 

 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
Documentals: 
Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l’albarà, signat per persona física, el qual contindrà totes les dades 
indicades en l’article 69.2.9.1 de l’EHE. 
Es comprovarà el nivell d’homologació de la central productora, que pot ser un distintiu 
reconegut oficialment o un certificat CC-EHE (EHE, art. 81). 
Operatius:  
Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en l’article 83 
de l’EHE. 
Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’EHE, en el nombre necessari i amb el criteri 
de divisió de lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de resistència a 
compressió a 7 i 28 dies. 
Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors 
(d’acord amb l’UNE 83300/84). 
En cas de formigons fabricats en una central que no disposi d’un distintiu oficialment 
reconegut o un certificat CC-EHE, es realitzaran els assaigs de recepció en obra dels 
components del formigó, segons que s’indica a l’article 81 de l’EHE. 
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Sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà aplicar una reducció en el nombre 
d’amassaments a assajar per cada lot segons que s’estableix a l’apartat 3 de l’annex al 
Decret 375/88. 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva 
col·locació en obra. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb 
les indicacions de les normes referenciades entre parèntesis i amb els criteris de toleràncies 
expressats en l’article 88 de l’EHE: 

Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art. 88) 
Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art. 88) 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents, amb la metodologia i els criteris d’acceptació referenciats entre parèntesis: 

Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
Ió-clorur total (EHE, art. 30.1) 
Densitat (UNE 83317/91) 
Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 
Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 85) 

 
Rodons d’acer per a formigó 
Article 51.- Els rodons d’acer per armar que s’utilitzaran en l’obra compliran les condicions 
indicades a l’article 31 de l’EHE i tindran les característiques que s’especifiquen en la 
memòria, plec de condicions, pressupost i plànols: És a dir: 

Designació (EHE, art. 31): 
Diàmetres: 
Distintiu de qualitat (EHE, art. 31.5.1): 
Altres característiques: 

No s’utilitzaran partides d’acer que no vinguin acompanyades del certificat de garantia del 
fabricant, firmat per una persona física (EHE, art. 90.1). 
Nivell de control (EHE, art. 90). 
Criteri de divisió de lots (EHE, art. 90.3 o el que defineixi l’aparellador o arquitecte tècnic). 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma, freqüència i toleràncies necessaris per realitzar els controls 
següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
Documentals: 
Es controlarà, per cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, 
l’albarà i allò especificat en el projecte. 
En el cas d’acers certificats, aquells que disposen d’un distintiu reconegut oficialment o un 
certificat CC-EHE, es sol·licitarà per cada partida l’acreditació d’aquest distintiu i el certificat 
de garantia del fabricant (EHE, art. 31.5.1). 
Els acers no certificats aniran acompanyats, per cada partida, dels assaigs corresponents, 
fets en un laboratori homologat, conforme compleixen les exigències establertes a l’EHE 
(EHE, art. 31.5.2). 
En barres corrugades i malles electrosoldades es sol·licitarà, per a cada subministrador i 
tipus d’acer, el certificat específic d’adherència, segons que s’indica a l’article 31 de l’EHE. 
Operatius: 
Es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 90.2 i 90.3 de l’EHE, 
amb l’objecte de verificar que la secció equivalent compleix les especificacions de l’article 
31.1 de l’EHE. 
En barres corrugades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 
90.3 de l’EHE, amb l’objecte de verificar que les característiques dels ressalts s’ajusten a les 
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variacions consignades obligatòriament en el certificat específic d’adherència, segons que 
s’indica a l’article 31.2 de l’EHE (control normal). 
En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzaran les determinacions 
necessàries per lot, amb l’objecte de verificar el gravat de les marques d’identificació (tipus 
d’acer, país d’origen i marca del fabricant) segons que s’indica a l’article 31.2 de l’EHE. 
Es comprovarà l’absència d’esquerdes en les zones de doblec i ganxos d’ancoratge, 
mitjançant inspecció visual (control a nivell reduït) o després de l’assaig de doblec - 
desdoblec segons que s’indica a l’article 31.2 de l’EHE (control a nivell normal). 
En el cas que hi hagi unions per soldadura es comprovarà l’aptitud pel soldatge segons 
l’article 90.4 de l’EHE. 
Com a mínim dos cops al llarg de l’obra es determinarà el límit elàstic, la carrega de 
trencament i l’allargament en trencament en una proveta de cada diàmetre, tipus i 
subministrador d’acer, segons l’article 90.3 de l’EHE (control normal). 
En el cas de les malles electrosoldades aquestes determinacions es faran sobre dos assaigs 
per cada diàmetre principal utilitzat, i inclouran l’assaig de resistència a l’arrencament del 
nus soldat (EHE, art. 90.3) (control normal). 
Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de posteriors 
assaigs de comprovació. 
En el cas d’acers certificats, que disposin d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat 
CC-EHE i sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà deixar d’assajar l’acer 
en les condicions que estableix l’apartat 2 de l’annex al Decret 375/88. 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva 
col·locació en obra. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb la 
metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el 
segon: 

Límit elàstic (UNE, 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 
Càrrega de trencament (UNE 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 
Allargament en trencament (UNE 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 
Doblec-desdoblec (UNE 36068/94 i EHE, art. 31.2 i 31.3) (EHE, art. 90.5) 
Resistència a l’arrencament del nus soldat (UNE 36462/80) (EHE, art. 90.5) 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i 
els criteris d’acceptació indicats en el segon: 

Soldatge (EHE, art. 90.4) (EHE, art. 90.5) 
Adherència (UNE 36740/98) (EHE, art. 31.2) 

 
Acer laminat per a estructures 
Article 52.- L’acer que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que 
s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els 
criteris indicats a la “Norma Básica de la Edificación. Estructuras de acero en edificación” ( 
DB SE A  ). És a dir: 

Classe (DB SE A  , art. 2.1.1): 
Sèrie (DB SE A  , art. 2.1.6.1): 
Tipus i ubicació indicats als plànols. 

Coeficient de majoració de càrregues adoptat en el càlcul (DB SE A  , art 3.1.5): 
Criteri de divisió de lots (DB SE A , art. 2.1.5.2 o el que defineixi l’aparellador o arquitecte 
tècnic): 

S’identificarà sempre als plànols el lot al qual pertany cada perfil utilitzat. 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
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CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
Documentals: 
Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l’albarà. 
Es controlarà la garantia del fabricant per a cada classe d’acer, segons que s’indica a 
l’article 2.1.5.1 de la DB SE A  . 
Operatius: 
Es comprovarà l’existència de la marca d’identificació, segons que s’indica a l’article 2.1.6.2 
de la DB SE A. 
Es comprovarà que els possibles defectes superficials del producte s’ajusten al que s’indica 
a l’article 2.1.6.3 de la DB SE A  . 
Es comprovarà que els possibles defectes dimensionals del producte s’ajusten al que 
s’indica a l’article 2.1.6.3 de la DB SE A  . 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents, en laboratori homologat i amb les indicacions i criteris d’acceptació de les normes 
referenciades entre parèntesi: 

Límit elàstic (UNE 7474-1/92) (DB SE A  , art. 2.1.2 i 2.1.5) 
Resistència a tracció (UNE 7474-1/92) (DB SE A  , art. 2.1.2 i 2.1.5) 
Allargament fins a ruptura (UNE 7474-1/92) (DB SE A  , art. 2.1.2 i 2.1.5) 
Doblec sobre mandrí (UNE 7472/89) (DB SE A  , art. 2.1.2 i 2.1.5) 
Resiliència (UNE 7475-1/92) (DB SE A  , art. 2.1.2 i 2.1.5) 
Estat de desoxidació (DB SE A  , art. 2.1.3 i 2.1.5) 
Contingut de carboni en colada i producte (UNE 7014/50, UNE 7331/75, UNE 

7349/76) (DB SE A  , art. 2.1.3 i 2.1.5) 
Contingut de fòsfor en colada i producte (UNE 7029/51) (DB SE A  , art. 2.1.3 i 2.1.5) 
Contingut de sofre en colada i producte (UNE 7019/50) (DB SE A  , art. 2.1.3 i 2.1.5) 
Contingut de nitrògen en colada i producte (UNE 36317-1/85) (DB SE A  , art. 2.1.3 i 

2.1.5) 
Contingut de silici en colada i producte (UNE 7028/1 R75) (DB SE A  , art. 2.1.5.7) 
Contingut de manganès en colada i producte (UNE 7027/51) (DB SE A  , art. 2.1.5.7) 
Duresa Brinell (UNE 7422/85) (DB SE A  , art. 2.1.5.8) 

 
Maons amb funció estructural 
Article 53.- Els maons que s’utilitzaran en l’execució de l’obra han de tenir les 
característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, 
d’acord amb els criteris indicats a la “Norma Básica de la Edificación. Muros resistentes de 
fábrica de ladrillo” (DB SE F ) i en el “Pliego General de Condiciones para la recepción de 
ladrillos cerámicos en las obras de construcción” (RL-88) i que, en resum, són els següents: 

Classe (vist o no vist: RL-88, apt. 3): 
Tipus (massís, calat o foradat: RL-88, apt. 2): 
Dimensions (RL-88, apt. 4): 
Resistència a compressió (DB SE F, art. 2.2 i RL-88, apt. 4.2): 
Geladicitat (RL-88, apt. 4.2): 

Distintiu de qualitat, segell INCE o equivalent (RL-88, apt. 6.6): En el cas de que no es 
demani, indicació expressa en aquest sentit. 
La definició de “partida” i “mostra” es realitzarà segons els apartats 6.1 i 6.2 de la RL-88, 
identificant sempre el subministrament amb el seu destí a l’obra. 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
Documentals: 
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Es controlarà, per a cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, 
l’albarà i allò especificat en el projecte, segons les indicacions de l’apartat 5.2 de la RL-88. 
Es sol·licitarà, per a cada subministrament i tipus de maó, el document de garantia del 
fabricant de la resistència a compressió, segons que s’indica a l’apartat 4.2 de la RL-88. 
Si els maons no disposen de distintiu de qualitat, es comprovarà, per a cada subministrador i 
tipus de maó, la certificació dels assaigs realitzats en laboratori, segons l’apartat 6.4 de la 
RL-88. 
Si els maons tenen segell INCE o equivalent, es comprovarà, per a cada subministrador i 
tipus de maó, la vigència i documentació del distintiu de qualitat. 
Operatius: 
Es verificarà la correspondència entre la mostra de contrast i la partida subministrada, 
segons l’apartat 6.4 de la RL-88. 
Es comprovarà la inexistència de fissures no tolerables, segons l’apartat 4.3 de la RL-88. 
Es comprovarà la inexistència d’exfoliacions, segons l’apartat 4.3 de la RL-88. 
Es comprovarà la inexistència d’escrostonaments per pinyol, segons l’apartat 4.3 de la RL-
88. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i 
els criteris d’acceptació indicats en el segon: 

Dimensions i forma (UNE 67030/85) (RL-88, apt. 4.1) 
Resistència a compressió (UNE 67026/84) (RL-88, apt. 7.2) 
Eflorescència (UNE 67029/85) (RL-88, apt. 4.2) 
Succió (UNE 67031/85) (RL-88, apt. 4.2) 
Geladicitat (UNE 67028/84) (RL-88, apt. 4.2) 
Massa (RL-88, apt. 7.2) (RL-88, apt. 4.2) 

 
Sistemes de sostres prefabricats 
Article 54.- Els sistemes de sostres (biguetes i peces d’entrebigat) que s’utilitzaran en 
l’execució de l’obra tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de 
condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats a la “Instrucción para el 
proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado” (EF-
96) i “Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE). És a dir: 
Per les biguetes: 

Tipus (armada, pretesada, ...): 
Forma (semibigueta, ...): 
Cantell: 
Llum màxima: 
Per les peces d’entrebigat: 
Tipus (resistent o no): 
Material (ceràmic, morter de ciment ...): 
Pel conjunt del sistema: 
Intereix: 
Distintiu de qualitat: 
Coeficient de majoració de càrregues emprat en el càlcul (EF-96, art. 6.1 i EHE, art. 

12): 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
Documentals: 
Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la 
comprovació de l’albarà. 
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Es comprovarà, per a cada sistema de sostre, l’autorització d’ús, segons que s’indica a 
l’article 10.1 de l’EF-96. 
Es sol·licitarà, per a cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant que 
garanteixi les característiques especificades a l’autorització d’ús, segons que s’indica a 
l’article 9.1 de l’EF-96. Aquesta comprovació no caldrà fer-la si el sistema de sostre té un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut. 
Operatius: 
Es comprovarà el gravat del codi d’identificació de cada bigueta (fabricant i tipus), segons 
l’article 9.1 de l’EF-96. 
Es controlarà el bon estat aparent de les peces d’entrebigat. 
Es verificaran les característiques geomètriques i d’armat reflectides en l’autorització d’ús del 
sistema de sostre, segons que s’indica a l’article 9.1 de l’EF-96. 
Es comprovarà la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat, per a la seva utilització 
conjunta, d’acord amb l’article 4.1 de l’EF-96. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents, d’acord amb l’article 9 de l’EF-96, en laboratori homologat i amb els criteris 
referenciats entre parèntesis: 
Per les biguetes: 

Col·locació d’armadures (EF-96, art. 2 i EHE, art. 66, 67 i 37.2.4) 
Armadures passives (EF-96, art. 2.1 i EHE, art. 31) 
Armadures actives (EF-96, art. 2.2 i EHE, art. 32) 
Quantia mínima (EHE, art. 42.3) 
Armadura transversal (EHE, art. 44) 
Formigó (EHE, art. 30) 
Destesat i fissuració (EHE, art. 49) 

Per les peces d’entrebigat: 
Càrrega (EF-96, art. 3.1). 
Resistència al foc (UNE 23727/90) (EF-96, art. 3.1). 
Resistència a compressió (EF-96, art. 3.2), en el cas d’entrebigats resistents. 

 
Materials utilitzats com aïllament tèrmic 
Article 55.- El material que s’utilitzarà com a aïllament tèrmic en l’execució de l’obra tindrà 
les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i 
plànols. És a dir: (veure taula 2 de la NRE-AT-87 o taula 2.8 de la HE2) 
Tipus de material (mantes, plafons, morter projectat ...): 

Classe de material (fibres minerals -de vidre, llana de roca-, EPS, XPS, argila 
expandida, perlita, escuma de poliuretà, suro ...): 
Densitat aparent: 
Conductivitat tèrmica: 
Gruix: 
Segell o Marca de Qualitat (HE2, annex 5.2.2): 
Altres característiques (HE2, annex 5.1): 

Divisió en unitats d’inspecció (apartat 5.2.3 de l’annex 5 de la HE2. o la que defineixi 
l’aparellador o arquitecte tècnic): 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
Documentals: 
Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en 
el projecte, mitjançant la comprovació de l’albarà. 
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Es comprovarà que la documentació tècnica del producte s’especifica les dimensions i 
toleràncies, segons que s’indica en l’apartat 5.1.6 de l’annex 5 de la HE2. 
Es verificarà que el fabricant garanteix les característiques requerides en la comanda 
mitjançant la comprovació de l’etiquetat, segons que s’indica en l’apartat 5.1.7 de l’annex 5 
de la HE 2. 
Es comprovarà l’existència del Segell o Marca de Qualitat demanat, que juntament amb la 
garantia del fabricant del compliment de les característiques requerides, permetrà realitzar la 
recepció del material sense necessitat de fer comprovacions o assaigs, segons que s’indica 
a l’apartat 5.2.2 de l’annex 5 de la HE2. 
Operatius: 
Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents, en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesis: 

Conductivitat tèrmica (UNE 53037/76) 
Densitat aparent (UNE 53144/69; 53215/71; 56906/74) 
Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE 53312/76) 
Permeabilitat a l’aire en finestres (UNE 7405/76; 82205/78) 
Absorció d’aigua per volum (UNE 53028/55) 

 
Materials utilitzats com aïllament acústic 
Article 56.- El material que s’utilitzarà com a aïllament acústic en l’execució de l’obra tindrà 
les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i 
plànols, d’acord amb els criteris indicats a la “Norma Básica de la Edificación. Condiciones 
acústicas en los edificios” (NBE-CA-88). És a dir: (veure annex 4 de la NBE-CA-88) 

Tipus de material (mantes, plafons...): 
Classe de material (fibres minerals -de vidre, llana de roca-, suro, ...): 
Densitat aparent: 
Gruix: 
Segell o Marca de Qualitat (NBE-CA-88, annex 4.6.2): 
Altres característiques (NBE-CA-88, annex 4.2.2): 

Divisió en unitats d’inspecció (apartat 4.6.3 de l’annex 4 de la NBE-CA-88 o la que defineixi 
l’aparellador o arquitecte tècnic): 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
Documentals: 
Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en 
el projecte, mitjançant la comprovació de l’albarà. 
Es comprovarà que la documentació tècnica del producte s’especifica les dimensions i 
toleràncies, segons que s’indica en l’apartat 4.4 de l’annex 4 de la NBE-CA-88. 
Es verificarà que el fabricant garanteix les característiques requerides en la comanda 
mitjançant la comprovació de l’etiquetatge, segons que s’indica en l’apartat 4.5 de l’annex 4 
de la NBE-CA-88. 
Es comprovarà l’existència del Segell o Marca de Qualitat demanat, que juntament amb la 
garantia del fabricant del compliment de les característiques requerides, permetrà realitzar la 
recepció del material sense necessitat de fer comprovacions o assaigs, segons que s’indica 
en l’apartat 4.6.2 de l’annex 4 de la NBE CA-88. 
Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica els resultats dels 
assaigs d’aïllament acústic de la solució constructiva, per tal de justificar la fitxa de 
compliment de la NBE-CA-88 sense necessitat de fer assaigs a l’obra. 
Es comprovarà que el material rebut a l’obra coincideix amb el producte del qual s’han fet 
tots els assaigs. 



80      ADAPTACIO D’UNA FINCA EXISTENT EN UN CENTRE HIPIC AL TERME MUNICIPAL DE QUEROL 

Operatius: 
Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents, en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesis: 

Aïllament a soroll aeri (UNE 74040/84) 
Aïllament a soroll d’impacte (UNE 74040/84) 
Materials absorbents acústics (UNE 74041/80) 
Permeabilitat a l’aire en finestres (UNE 85208/81) 

 
 
Materials utilitzats com aíllament contra el foc 
Artcile 57.- El material que s’utilitzarà com a aïllament contra el foc en l’execució de l’obra 
tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost 
i plànols, d’acord amb els criteris indicats a la “Norma Básica de la Edificación. Condiciones 
de protección contra incendios en los edificios” ( DB SI ). És a dir: (veure art. 13 de la DB SI) 

Tipus de material (plaques, morters, pintures intumescents, pintures o vernissos 
ignífugs...): 
Gruix: 
Classe de reacció al foc exigida: 
Toxicitat: 
Segell o Marca de Qualitat: 
Altres característiques: 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
Documentals: 
Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en 
el projecte mitjançant la comprovació de l’albarà. 
Es controlarà que el fabricant o importador garanteix les característiques requerides per al 
compliment de la DB SI, mitjançant documents que recullin els resultats dels assaigs 
necessaris (DB SI, art. 17.2 i 17.3). Aquesta documentació haurà de tenir una antiguitat 
inferior a 5 anys (DB SI, art. 17.3.4). 
Quan un material hagi estat objecte de tractament d’ignifugació amb posterioritat a la seva 
fabricació, es comprovarà que els documents que recullin els resultats dels assaigs realitzats 
en el laboratori mencionin explícitament que el material ha estat sotmès a un envelliment 
previ coherent amb el seu ús, abans d’obtenir la classe de reacció al foc, M, segons que 
s’indica a l’article 17.2.2 de la DB SI. 
Es comprovarà que el material rebut a l’obra coincideix amb el producte del qual s’han fet els 
assaigs. 
Operatius: 
Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents, en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesis: 

Classe de reacció al foc dels materials de construcció (UNE 23727/90 1R) 
Resistència al foc de les estructures i elements de la construcció (UNE 23093/81 1R) 
Resistència al foc d’elements de construcció vidriats (UNE 23801/79) 
Resistència al foc de portes i altres elements de tancament de forats (UNE 23802/79) 
Estabilitat al foc de les estructures d’acer protegides (UNE 23820/93 EXP) 
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Poliuretans produïts in situ 
Article 58.- El poliuretà produït in situ que s’utilitzarà com a aïllament tèrmic en l’execució de 
l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, 
pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats a la Norma Reglamentària d’Edificació 
sobre aïllament tèrmic (NRE-AT-87) i a la “Norma Básica de la Edificación. Condiciones 
térmicas en los edificios” (HE2). És a dir: 

Tipus (veure taula 2 de la NRE-AT-87 o taula 2.8 de la HE2): 
Densitat aparent: 
Conductivitat tèrmica: 
Gruix: 
Situació segons ordre de 29/7/94 (*): 
Altres característiques (HE2, annex 5.1): 

Divisió en unitats d’inspecció (veure ordre de 29/07/94 o la que defineixi l’aparellador o 
arquitecte tècnic): 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de 
l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
Tipus i classe de material (manta, plafó...; fibra de vidre, llana de roca...): 
Documentals: 
Es controlarà la correspondència entre la comanda, el producte acabat i allò especificat en el 
projecte, mitjançant la comprovació de la documentació lliurada pels productors de 
poliuretans in situ (aplicadors) i que serà la següent: 
 
Per a situació A (Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat): 

Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, 

lliurat pel fabricant. 
Certificat del control de recepció dels components, amb registre de resultats dels 

controls (assaigs efectuats), lliurat per l’aplicador. 
Certificat conforme s’han complert els controls de relació de mescla, així com que 

s’han complert les condicions d’aplicació indicades pel fabricant, lliurat per 
l’aplicador. 

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

Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, 

lliurat pel fabricant. 
Certificat que el sistema està en possessió d’un segell o marca de qualitat 

reconeguts, lliurat pel fabricant. 
Certificat de control de recepció dels components (exempt d’assaigs), lliurat per 

l’aplicador. 
Certificat conforme s’han complert els controls de relació de mescla, així com que 

s’han complert les condicions d’aplicació indicades pel fabricant, lliurat per 
l’aplicador. 

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

Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, 

lliurat pel fabricant. 
Certificat del control de recepció dels components, amb registre de resultats dels 

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

reconeguts i on també es farà constar el número de codi, el nombre de fulls i el 
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resum de resultats que consten enregistrats al llibre d’autocontrol que s’ha fet 
servir durant la realització de l’obra, lliurat per l’aplicador. 

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

Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, 

lliurat pel fabricant. 
Certificat que el sistema està en possessió d’un segell o marca de qualitat 

reconeguts, lliurat pel fabricant. 
Certificat del control de recepció dels components (exempt d’assaigs), lliurat per 

l’aplicador. 
Certificat on constarà que s’està en possessió d’un segell o marca de qualitat 

reconeguts i on també es farà constar el número de codi, el nombre de fulls i el 
resum de resultats que consten enregistrats al llibre d’autocontrol que s’ha fet 
servir durant la realització de l’obra, lliurat per l’aplicador. 

Operatius: 
En les situacions A i B es realitzarà prescriptivament el control de producte acabat següent: 
Es farà la presa de mostres i contramostres necessàries per a la realització dels assaigs de 
compliment obligat, en laboratori homologat, segons que s’indica als articles 1.5 i 2.5 de 
l’ordre de 29/7/94. 
Es comprovarà l’aparença externa i el gruix segons les especificacions establertes als 
articles 1.5 i 2.5 de l’ordre de 29/07/94. 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva 
col·locació en obra. 
 
ASSAIG DE LABORATORI 
homologat, amb la metodologia referenciada entre parèntesis i segons les indicacions dels 
articles 1.5 i 2.5 de l’ordre de 29/07/94: 

Densitat (UNE 53215/91) 
Conductivitat tèrmica (UNE 92201/89 i 92202/89) 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs 
següents, en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesi: 

Resistència a compressió (UNE 53182/70) 
Classificació del comportament de reacció davant del foc (UNE 23727/81) 

(*) Situació A: Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat 
     Situació B: Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat 
     Situació C: Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat 
     Situació D: Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat 
 
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DELS SUBMINISTRES DELS MATERIALS PER LA 
CONSTRUCCIÓ. 
Documents d´origen, fulla de subministre i etiquetat. 
Certificat de garantia del fabricant, firmat per persona fisica. 
Documents de conformitat o autoritzacions administrativas exigides reglamentàriament, 
inclòs la documentació amb el marcatge CE quan sigui necessàri, d´acord amb les 
disposicions de les Directrius Europees que afecten als productes subministrats.  
 
Epígraf 2: de les condicions i controls de la execució d’obra per partides  
 
Excavació de rases i pous en terreny compacte i càrrega meàanica sobre camió 
Article 59.- Excavació de rases i pous feta amb màquina en terreny compacte. Es considera 
terreny compacte el que és capaç de ser foradat amb pic (no amb pala). 
El fons de la rasa o pou ha de quedar horitzontal. 
Toleràncies d’execució: 

Dimensions : 5% 
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          : 5 cm màxim 
Replanteig parcials dels eixos: 2 cm 
Replanteig total dels eixos: 5 cm 
Nivells: 5 cm 
Horitzontalitat: 2 cm en 1m 
Aplomat de talús i de les cares laterals: 2º 

Els 20 cm últims del fons de la rasa o pou no s’han d’extreure fins el moment del formigonat 
de manera que no quedi exposat a la intempèrie. 
La qualitat del terreny al fons de la rasa o pou requereix l’aprovació explícita de la Direcció 
Tècnica.  
S’han d’entrabar els terrenys engrunats i quan en fondàries superiors a 1,30 m, coincideixin 
algún dels casos següents: 
1) S’hagi de treballar a dins. 
2) Es treballi amb una zona inmediata que pugui quedar afectada per un possible 
esllavissament. 
3) Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball. També, sempre que per altres 
causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini a Direcció Tècnica. 
4) S’han d’extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 
5) S’ha d´impedir l’entrada d’aigües superficials. S’ha de preveure un sistema de desguàs 
per tal d’evitar l’acumulació d’aigua dins de a excavació. 
6) No s’han d’acumular els productes de l’excavació a les vores de la rasa o del pou. 
7) No s’ha de treballar simultàneament a zones superposades. 
8) No s’ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
 
Transport de terres a l’abocador 
Article 60.- S’han de transportar a un abocador autoritzat totes les terres provinents 
d’excavacions i rebaixos que la Direcció Tècnica consideri inadequades o sobrin. 
L’operació de càrrega de terres s’ha de fer mecànicament i amb les precaucions necessàries 
per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 
Durant el transport s’han de protegir les terres de manera que no es produeixin abocades en 
els trajectes utilitzats. 
Unitat de criteri d’amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions del projecte, 
amb un increment per esponjament d’acord amb els criteris següents: 
a) Excavacions en terreny fluix: s’ha d’incrementar e 15%. 
b) Excavacions en terreny compacte: s’ha d’incrementar el 20%. 
c) Excavacions en terreny de trànsit o de roca: s’ha d’incrementar un 25%. 
 
Formigó per a reses i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIA de consistència plàstica i 
grandaria màxima del granulat 20mm 
Article 61.- El formigó col.locat no ha de tenir disgregacions o buit a la massa. 
La secció dels fonaments no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció de 
l’encofrat ni d’altres. 
Després de formigonat, les armadures han de mantenir la posició prevista al projecte. 
Resistència del formigó en els fonaments al cap de 28 dies: major o igual 0,9 x 250 kgs/cm2. 
Toleràncies d’execució: 

Dimensions : 40 mm 
: superior a 80 mm 

Replanteig parcial dels eixos: variació màxima 20 mm 
Replanteig total dels eixos: variació màxima 50 mm 
Nivells: variació màxima 20 mm 
Horitzontalitat: variació màxima 5 mm en 1 m 
Aplomat: variació màxima 2% 

No s’accepten toleràncies de posició en mitjeres, buits d’ascensor, passos d’instal.acions, 
etc., que no ho autoritzi explicitament la Direcció Tècnica. 
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La temperatura per a formigonar ha d’estar entre 5 ºC i 40 ºC. El formigonat s’ha d’aturar 
quan es preveu que durant les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 2 ºC. Fora 
d’aquests límits el formigonat requereix precaucions explícites i l‘autorització de la Direcció 
Tècnica. 
En aquest cas, fer probetes en les mateixes condicions que l’obra per tal de poder verificar 
la resistència realment aconseguida. 
El formigó s’ha de posar a l‘obra abans d’iniciar l’adormiment. La seva temperatura ha de ser 
major o igual a 5 ºC. 
L’abocada es preveu amb cubilot. S’ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació s’ha de realitzar per vibratge. L’alçària màxima de la tongada depèn del 
vibrador utilitzat. S’ha de vibrar fins a aconseguir una massa compactada i sense que es 
produeixin segregacions. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos al projecte és necessària l‘autorització i les 
indicacions explícites de la Direcció Tècnica. En tornar a iniciar el formigonat  s’ha de retirar 
la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no 
s’ha d’humitejar el junt. Quan la interrupció hagi estat superior a 48 hores s’ha de recobrir el 
junt amb resina epoxi. 
Normativa d’obligat compliment: 
EH-99 “Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o 
Armado”. 
 
Armadures per a rases i pous 
Artcile 62.- Les armadures col.locades han d’estar netes d’òxids no adherents, pintures, 
greixos d’altres substàncies perjudicials. 
Les barres han d’anar subjectades sòlidament entre elles i l’encofrat de manera que 
mantinguin la seva posició durant l‘abocada i el piconatge del formigó. 
El diàmetre de les barres resistents ha de ser més gran o igual a 12 mm i el de les de 
repartiment o estreps, mes gran o igual a 6 mm. 
El recobriment de l’armadura, inclosos els estreps, ha de complir: 

En el fons dels fonaments: més gran o igual a 7 cm. 
En els laterals dels fonaments: més gran o igual a 5 cm. 
Per a aconseguir aquests recobriments s’han d’utilitzar separadors. 

Kg de pes calculat segons les especificacions del projecte, 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 Direcció Tècnica. 
Normativa d’obligat compliment:  
EH-99 “Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o 
Armado”. 
 
Formigó per a sostres amb elelments resistents insdustrialitzats 
Article 63.- Després del formigonat, les armadures han de mantenir la posició prevista en el 
projecte. 
El formigó col.locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
El sostre acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Toleràncies d’execució: 

Planor : variació màxima 5 mm en 2 m. 
: variació màxima de 15 mm en total. 

Gruix de la capa de compressió : superior a  10 mm 
: inferior a 5 mm. 

La temperatura per a formigonar ha d’estar entre 5 ºC i 40 ºC. El formigonat s’ha de 
suspendre quan es preveu que durant les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 
0 ºC. Fora d’aquests límits el formigonat requereix precaucions explícites i l’autorització de la 
Direcció Tècnica. 
Les peces entre bigues han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l’aigua 
del formigó. 
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L’abocada es preveu amb cubilot. S’ha de fer des d’una alçària inferior a 1 m i en sentit dels 
nervis, sense que es produeixin disgregacions. S’ha d’evitar la desorganització de les 
armadures, de les malles i d’altres elements del sostre. 
El formigó s’ha de col.locar a l’obra abans d’iniciar l’adormiment. 
La compactació s’ha de fer per vibratge. S’ha de vibrar fins a aconseguir una massa 
compacta i sense que es produeixin segregacions. 
Un cop reblert el sostre, no es pot corretgir el seu anivellament. 
Durant l’adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s’han de mantenir 
humides les superfícies de formigó. 
Aquest procès ha de ser com a mínim de : 15 dies en temps calorós i sec. 

: 7 dies en temps humit  
Per a realitzar junts de formigonat no previstos al projecte és necessària l’autorització i les 
indicacions explícites de la Direcció Tècnica. En tornar a iniciar el formigonat s’ha de retirar 
la capa superficial de morter, deixar els granulats al descobert i el junt net.  
Per a fer-ho no s’han d’utilitzar productes corrosius. Abans de formigonar s’ha d’humitejar el 
junt. Quan la interrupció hagi estat superior a 48h s’ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 
Normativa d’obligat compliment: 
EH-99 “Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o 
Armado”. 
  
Alleugeridors per a sostres nervats unidireccionals 
Article 64.- Els cassetons s’han de col.locar a tocar a l’intereix dels nervis, s’ha d’impedir 
l’entrada de pasta pels junts. 
S’han de col.locar ben alineats de manera que no suposi una disminució de la secció dels 
nervis del sostre. 
Toleràncies d’execució: 

Replanteig parcial amb eix paral.lel als nervis: variació màxima 5 mm en 1 m. 
Replanteig total amb l’eix paral.lel als nervis: variació màxima 50 mm. 
Planor : variació màxima 5 mm en 1 m. 

: variació màxima 15 mm en total. 
 
Llindes 
Article 65.- La llinda col.locada ha de quedar plana, anivellada i aplomada amb la façana. 
Ha d’estar formada per peces senceres col.locades boca amunt, plenes de formigó i 
armades. 
Els extrems de la llinda s’han d’encastar en els brancals. 
 
S’ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5 ºC i els 40 ºC sense 
pluges. 
 
Estructura d’obra de fàbrica de ceràmica per a parets 
Article 66.- Paret estructural 
La paret ha de ser estable, resistent, plana i aplomada. Els maons s’han de col.locar a 
trencajunt i les filades han de ser horitzontals. Ha d’estar travada en els acords amb altres 
parets. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta trava ha de ser per filades 
alternatives. Les obertures han de portar una llinda resistent. Si existeixen regates cal que 
siguin fetes a màquina. 
Regates: 

Pendent: més gran o igual al 70% 
Replanteig parcial: variació màxima 10 mm 
Distàncies entre obertures: variació màxima 20 mm 
Alçària : variació màxima 15 mm en 3 m 

: variació màxima 25 mm en total 
Aplomat : variació màxima 10 mm en 3 m 

: variació màxima 30 mm en total 
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Horitzontalitat de les filades : variació màxima 2 mm en 1 m  
: variació màxima 15 mm en total 

Gruix dels junts: variació màxima 2 mm 
S’ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5 ºC i els 40 ºC sense 
pluges. 
Amb vent superior a 50 km/h s’han de suspendre els treballs i s’han d’assegurar les parts 
que s’han fet. 
L’obra s’ha d’aixecar, si és possible per filades senceres. 
Els maons per col.locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorveixin l’aigua 
del morter. 
Les peces s’han de col.locar enllardades i s’han d’assentar sobre morter. 
Unitat i criteri d’amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions del projecte, 
amb els criteris següents: 
a)Forats de 2,00 m2, com a màxim: no es dedueixen  
b)Forats de més de 2,00 m2 i menys de 4,00 m2, com a màxim: es dedueix el 50%. 
c)Forats de més de 4,00 m2: es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen la col.locació d’elements que configurin el forat, com son els 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col.locació es 
comptarà apart. 
Inclouen igualment l’execució de tots els treballs precisos per a la resolució del forat, i 
utilitzen, si cal, materials diferents d’aquells que normalment conformen la unitat. 
Normativa d’obligat compliment: 
NBE-FL-90 “Norma Bàsica de la Edificación, Muros Resistentes de Fàbrica de Ladrillo” 
 
Teulades: Teulada de teula arabiga de ceràmica 
Artcile 67.- Les filades han de quedar alineades longuitudinalment i transversalment. 
Les esquenes d’ase i els aiguafons s’han d’alinear longitudinalment. 
Totes les canals i les cobertores han d’estar unides amb morter. 
El conjunt d’elements col.locats ha de ser estanc. 
Volada de les teules del ràfec: més gran o igual a 4 cm. 
Cavalcament en sentit del pendent: 

Pendent inferior a 30%: 15 cm 
Pendent entre 30 i 40%: 13 cm 
Pendent superior al 40%: 10 cm 

Cavalcament entre les teules i els aiguafons: més gran o igual a 10 cm. 
Distància lliure de pas d’aigua entre cobertores: més gran o igual a 3 cm: inferior o igual a 5 
cm. 
Toleràncies d’execució: 

Paral.lelisme entre dues filades consecutives: variació màxima 20 mm 
Paral.lelisme entre les filades i la línea del ràfec: variació màxima 100 mm 
Alineació entre dues teules consecutives: variació màxima 10 mm 
Cavalcament: variació màxima 5 mm. 

La solera i les teules per col.locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorveixin l’aigua del morter. 
Unitat i criteri d’amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del 
projecte, amb deducció de la superfície corresponent a forats, d’acord amb els criteris 
següents: 
a) Forats d’1,00 m2, com a màxim: no es dedueixen. 
b) Forats de mes d’1,00 m2, es dedueix el 100%.    
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Formació de pendents amb formigó cel·lular de 12,5 cm de gruix mitjà, amb acabat 
remolinat 
Article 68.- La superfície de l’acabat ha de ser llisa i plana. S’han de fer junts de dil.latació i 
de retracció. Aquests junts han de quedar plens d’un material elàstic, o bé buits. 
L’acord de la capa de pendents amb els paraments i elements verticals s’ha de fer amb una 
mitjacanya. 
Toleràncies d’execució: 

Gruix màxim: inferior o igual a 30 cm. 
Gruix mitjà: 12,5 cm. 
Gruix mínim: més gran o igual a 5 cm. 
Densitat: 300 kgs/m3 
Llargària dels junts: inferior o igual a 5 m. 
Radi de la mitjacanya: més gran o igual a 6 cm. 

Els aiguafons i les esquenes d’ase s’han de fer amb mestres d’obra ceràmica. 
Si el suport és absorvent s’ha d’humitejar abans d’abocar el formigó. 
Unitat i criteris d’amidament: m2 de superfície amb deducció de la superfícies corresponent 
a forats, d’acord amb els criteris següents: 
a) Forats d’1,00 m2, com a màxim: no es dedueixen. 
b) Forats de més d’1,00 m2: es dedueix el 100%.  
 
Solera d’encadellat ceràmic, col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre 
envanets de sostre mort 
Article 69.- La solera ha de ser plana i resistent. La dimensió màxima dels encadellats ha 
d’anar perpendicular als elements verticals que els suporten. Les peces han d’estar 
col.locades a trencajunt i independents dels envanets de sostremort. 
Junts amb elements i paraments verticals: 3 cm. 
Distàncies entre juntes de dilatació: inferior o igual a 500 cm. 
Toleràncies d’execució: 

Planor: variació màxima 10 mm en 2 m. 
Nivells: variació màxima 10 mm. 
Separació d’elements verticals: variació màxima 5 mm. 

Els encadellats per èsser col.locats, han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorveixin l’aigua del morter. 
Unitat i cirteris d’amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del 
projecte amb deducció segons els criteris següents: 
a) Forat d’1,00 m2: no es dedueix. 
b) Forats de més d’1,00 m2: es dedueix el 100%. 
Aquests criteris inclouen l’acabament dels acords perimentals i utilitzen, si cal, materials 
diferents a aquells que normalment conformen la unitat. 
 
Paret de tancament de maó per a revestir 
Article 70.- La paret ha de ser no estructural, de tancament i recolzada. Ha de ser estable, 
plana i aplomada. 
Els maons han d’estar col.locats a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
Els junts cal que estiguin plens i matats superiorment. 
Ha d’estar travada en els acords amb altres parets. Sempre que la moduació ho permeti, 
aquesta travada ha de ser per filades alternatives. 
L’espai entre l’última filada i el sostre o element estructural superior s’ha d’haver reblert amb 
morter, al cap de 24 hores. 
Les obertures han de portar una llinda resistent. 
Si existeixen regates cal que estiguin fetes a màquina. 
Toleràncies d’execució: 

Gruix dels junts: 1,2 cm. 
Distància de l’última filada al sostre: 2 cm 
Regates: 
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Pendent: més gran o igual a 70º. 
Fondària: inferior o igual a 2,5 cm. 
Replanteig parcial: variació màxima 10 mm. 
Repanteig total: variació màxima 20 mm. 
Alçària : variació màxima 15 mm en 3 m. 

: variació màxima 25 mm en total. 
Planor: variació màxima 10 mm en 2 m. 
Aplomat : 10 mm en 3 m. 

: 30 mm en total. 
Horitzontalment de les filades : variació màxima 3 mm en 1 m 

  : varició màxima 15 mm en total. 
Gruix dels junts: variació màxima 2 mm 
Distància de l‘última filada al sostre: variació màxima 5 mm. 

S’ha de treballar a una temperatura ambient: amb vent superior a 50 km/ h s’han de 
suspendre els treballs i s’hsn d’assegurar les parts que s’han fet. 
L’obra s’ha d’aixecar, si es possible, per filades senceres. 
Els maons per col.locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l’aigua 
del morter. 
Les peces s’han de col.locar enllardades i s’han d’assentar sobre morter. 
Unitat i criteris d’amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions del projecte, 
amb deducció del volum corresponent a forats amb els criteris següents: 
a) Forats de 2,00 m2, com a màxim: no es dedueixen. 
b) Forats de més de 2,00 m2 i de 4 m2, com a màxim: es dedueix el 50%. 
c) Forats de més de 4 m2: es dedueix el 100%. 
Aquests criteris inclouen la col.locació dels elements que, configuren el forat, com ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col.locació es 
compta a part. 
Inclouen igualment l‘execució de tots els treballs precisos per a la resolució del forat, quan a 
brancals i àmpit i utilitzen, si cal, materials diferents d’aquells que normalment conformen la 
unitat. 
 
Paredons i envans de ceràmica 
Article 71.- El paredó cal que sigui interior. Ha de ser estable, pla, aplomat i resistent als 
impactes horitzontals. Les peces han d’estar col.locades a trencajunts i les filades han de 
ser horitzontals.  
No ha de ser solidari amb els elements estructurals verticals. 
L’espai entre l’última filada i el sostre o element estructural superior s’ha d’haver reblert amb 
morter, al cap de 24 hores. 
Les obertures de més d’1 m d’amplària han de portar una llinda resistent. 
Toleràncies d’execució: 

Gruix dels junts: 1,2 cm. 
Distància de l‘última filada i el sostre al sostre: 2 cm. 
Regates: 
Fondària: inferior o igual a 5 cm. 
A dues cares. Separació: superiors o igual a 50 cm. 
Separació dels marcs: més gran o igual a 20 cm. 
Replanteig parcial: variació màxima 10 mm. 
Replanteig total: variació màxima 20 mm. 
Alçària : variació màxima 15 mm en 3m. 

: variació màxima 25 mm en total. 
Planor: variació màxima 10 mm en 2 m. 
Aplomat: variació màxima 10 mm en 3 m. 
Horitzontalitat de les filades: variació màxima 2 mm 
Distància de l’última filada al sostre: variació màxima 5 mm. 
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Unitat i criteris d’amidament: m3 de superfície amidada amb deducció de la superfície 
corresponent a forats d’acord amb els criteris següents: 
a) Forats de 2,00 m2, com a màxim: no es dedueixen. 
b) Forats de més de 2,00 m2 i de 4,00 m2, com a màxim: es dedueix el 50%. 
c) Forats de més de 4,00 m2: es dedueix el 100%. 
Aquests criteris inclouen la col.locació dels elements que, configuren el forat, com ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col.locació es 
compta a part. 
Inclouen igualment l‘execució de tots els treballs precisos per a la resolució del forat, i 
utilitzen, si cal, materials diferents d’aquells que normalment conformen la unitat 
 
Membrana de 2,4 KG/M2 de pes  i 2 mm de gruix d’una làmina de cautxú sintètic no 
regenerat, col·locada no adherida. 
Article 72.- El conjunt de la membrana col.locada ha de cobrir tota la superfície per 
impermeabilitzar i ha de ser estanc. 
L’acabat ha de ser pla, amb un mínim d’imperfeccions, com ara bonys o arrugues. 
La membrana no ha de quedar adherida al suport, excepte en el seu perímetre i al voltant de 
tots aquells elements que la traspasin. 
No ha de quedar tibada. 
Ha de quedar separada del suport per un filtre de polipropilè. 
Les làmines han de cavalcar entre elles, i protegir el sentit del recorregut de l’aigua. Els 
cavalcaments han de quedar soldats en tota la seva llargària. 
Han de ser estancs. No han de coincidir amb els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la 
capa de pendents. 
Els acords amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. La membrana ha 
de cabalcar verticalment 15 cm. en el punt mínim. Ha de quedar adherida en aquesta 
prolongació i encastada dins d’una regata que després s’ha de reblir, amb morter de 
pòrtland.  
L’acord de la membrana amb la bunera ha de quedar reforçat segons les especificacions 
fixades al seu plec de condicions. 
Cavalcaments fets a l’obra: 8 cm. 
Cavalcaments vulcanitzats: més gran o igual a 2,5 cm. 
Acords amb paraments verticals: 

Angles: més gran o igual a 135º 
Radi: més gran o igual a 2 cm. 

Toleràncies d’execució: 
Nivells: variació màxima 15 mm. 
Cavalcaments fets a l’obra: variació màxima 10 mm. 

Els treballs s’han de realitzar a una temperatura entre 5 ºC i 35 ºC, sense plujes i amb vent 
inferior a 50 km/h. 
El suport ha de ser net. Ha de reunir les característiques següents: 

Pendent: inferior o igual a 3% 
Planor: variació màxima 5 mm en 2m. 
Resistència a la compressió: més gran o igual a 2 kg/cm2  
Humitat: inferior o igual a 5%. 

Abans de l‘execució de les unions s’han de netejar amb gasolina les zones que han de 
cavalcar. La membrana no s’ha de fixar perimetralment abans d’estar fetes totes les unions. 
Les làmines col.locades s’han de protegir contra el pas de persones, equips o materials. 
Unitat i criteris d’amidament: m2 de superfície amidada amb deducció de superfície 
corresponent a forats, d’acord amb els criteris següents: 
a) Forats d’1,00 m2, com a màxim: no es dedueixen. 
b) Forats de més d’1,00 m2: es dedueix el 100%. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de materal corresponent a retalls i cavalcaments. 
Inclouen igualment l’acabament específic dels acords amb els paraments o elements 
verticals, utilitzant, si cal, materials diferents que normalment conformen a unitat. 



90      ADAPTACIO D’UNA FINCA EXISTENT EN UN CENTRE HIPIC AL TERME MUNICIPAL DE QUEROL 

 
Aïllaments amb escuma de ploietiré expandit 
Article 74.- L’aïllament acabat ha de quedar ben adherit al suport i ha de tenir un aspecte 
uniforme i sense defectes. 
L’aïllament ha de ser continu, ha de cobrir la totalitat de la superfície per aïllar, no ha d’haver 
ponts tèrmics. 
El suport no ha de tenir matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.) i ha de quedar protegit 
de la pluja durant i després de la col.locació. S’ha de treballar amb vent inferior a 30 km/h. 
El material col.locat s’ha de protegit d’impactes, pressions o d’altres accions que puguin 
alterar i d’una exposició solar molt llarga. 
Unitat i criteris d’amidament: m2 de superfície amidada amb deducció de superfície 
corresponent a forats, d’acord amb els criteris següents: 
a) Forats d’1,00 m2, com a màxim: no es dedueixen. 
b) Forats de més d’1,00 m2: es dedueix el 100%. 
Normativa d’obligat compliment: 
NRE-AT-87 “Condiciones Térmicas en los Edificios” 
 
Arrebossat i enguixats 
Article 75.- L’arrebossat acabat no ha de tenir esquerdes i ha de tenir una textura uniforme. 
Ha de quedar ben adherit al suport. S’han de respectar els junts estructurals. 
Toleràncies d’execució: 

Gruix d’arrebossat : 1,1 cm. 
       : variació màxima 2 mm. 

Planor: variació màxima 5 mm en 1 m. 
Aplomat: variació màxiam 10 mm a cada planta. 

S’han d’aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5 ºC i 35 ºC, 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 i s’han de refer les parts afectades. 
Els paraments d’aplicació han d’estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
S’han de fer mestres amb el mateix morter a les canonades i als racons. 
 
S’han d’aplicar en dues capes: la primera amb força sobre els paraments i la segona 
esquitxada sobre l’anterior. 
S’ha d’aplicar amb força sobre es paraments. 
Durant l’adormiment s’ha d’humitejar la superfície. 
No s’han de fixar elements sobre l’arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o 
s’hagi adormit.  
Unitat i criteris d’amidament: m2 de superfície amidada amb deducció de la superfície 
corresponent a forats d’acord amb els criteris següents: 
a) Forats de 2,00 m2, com a màxim: no es dedueix. 
b) Forats de més de 2,00 m2 i de 4,00 m2, com a màxim: es dedueix el 50%. 
c) Forats de més de 4,00 m2: es dedueix el 100%. 
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que, configuren el forat, com ara bastiments 
que resultin embrutats. 
 
Enguixat a bona vista 
Article 76.- L’enguixat sec (amb humitat inferior a l’1%, o després de quatre setmanes de fet) 
no ha de tenir pols, fissures, forats o d’altres defectes. La superfície de l’enguixat ha de 
quedar llisa, plana i apomada. Ha de quedar ben adherit al suport.  
S’han de respectar els junts estructurals.  
Toleràncies d’execució: 

Gruix de l’enguixat: 1,2 cm  
Gruix de l’enguixat: variació màxima 2 mm. 
Planor : variació màxima 2 mm 

: variació màxima 10 mm en 2 m 



        ADAPTACIO D’UNA FINCA EXISTENT EN UN CENTRE HIPIC AL TERME MUNICIPAL DE QUEROL   91 

Aplomat: variació màxima 10 mm per planta. 
S’han d’aturar els treballs quan a temperatura sobrepassi els ímits de 5ºC i 35 ºC. 
Per a iniciar la seva execució cal que la coberta s’hagi acabat i funcioni l’evacuació d’aigües. 
Els paraments d’aplicació han d’estar sanejats, nets i humits. Si cal es poden repicar abans. 
La pasta de guix s’ha d’apicar en dues operacions: una d’entesa i la segona de lliscat. 
El lliscat s’ha de fer amb la part més fina del guix, o sigui amb la superior d’una pasterada 
feta amb aquesta finalitat. 
S’han d’evitar cops i vibracions que puguin afectar l’enguixat durant l‘adormiment. 
Unitat i criteris d’amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del 
projecte, amb deducció de la superfície corresponent a forats d’acord amb els criteris 
següents: 
a) Forats de 2,00 m2, com a màxim: no es dedueixen. 
b) Forats de més de 2,00 m2 i de 4,00 m2, com a màxim: es dedueix el 50%. 
c) Forats de més de 4,00 m2: es dedueix el 100%. 
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals del forat en una fondària de 30 
cm, com a màxim, excepte en el cas de forats de 4,00 m2 en què aquesta superfície s’ha 
d’amidar expressament. 
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren el forat, com ara bastiments que 
resultin embrutats. 
 
Enrejolats 
Article 77.- El revestiment no ha de tenir peces esquerdades, trencades, escantonades ni 
tacades. Ha de tenir una textura i un coor uniformes. 
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la 
planor i l’aplomat previstos. 
S’han de respectar es junts estructurals. 
Els junts del revestiment han de ser rectes i han d’estar rejuntats amb beurada o morter de 
ciment blanc o gris i eventualment colorants. 
 
S’han de preveure junts de dilatació en el revestiment que s’han de segellar amb silicona.  
Toleràncies d’execució: 

Amplària dels junts: entre 1,5 i 3 mm. 
Superfície de revestiment entre els junts de dilatació: inferior o igual a 20 m2. 
Distància entre els junts de dilatació: inferior o igual a 8 mm. 
Amplària des junts de dilatació: més gran o igual a 6 mm. 
Gruix del morter adhesiu: entre 2 i 3 mm. 
Amplària nominal dels junts: + 0,5 mm. 
Planor: variació màxima 2 mm en 2 m. 
Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): variació   màxima 2 

mm en 2m. 
Verticalitat dels junts: (amidada sobre els eixos dels junts): variació màxima 2 mm en 

2m. 
Paral.lelisme entre els eixos dels junts: variació màxima 1 mm en 1 m. 

S’han d’aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5 ºC i 35 ºC. Si un 
cop fets els treballs es donen aquestes condicions, s’ha de revisar la feina feta 48 hores 
abans i s’han de refer les parts afectades. 
Cal barrejar peces de caixes diferents per tal d’evitar possibles diferències de tonalitat. 
La rejuntada s’ha de fer a cap de 24 hores.  
Unitat i criteris d’amidmanet: m2 de superfície amidada segons les especificacions del 
projecte, amb deducció de la superfície corresponent a forats d’acord amb els criteris 
següents: 
a) Forats d’1,00 m2, com a màxim: no es dedueix. 
b) Forats de més d’1,00 m2 i de 2,00 m2, com a màxim: es dedueix el 50%. 
c) Forats de més de 2,00 m2: es dedueix el 100%. 
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Cel Rasos 
Artcle 78.- El conjunt de cel ras he de ser estable i indeformable. Ha de formar una 
superfície plana i ha d’estar al nivell previst. S’ha de deixar un junt perimetral. 
Les plaques han de quedar penjades al sostre per mitjà de filferros galvanitzats i estopa 
enguixada. 
Amplària del junt perimetral: superior o igual a 0,5 cm. 
Toleràncies d’execució: 

Planor: variació màxima 3 mm en 2 m. 
Unitat i criteris d’amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del 
projecte, amb deducció de la superfície corresponent a forats d’acord amb els criteris 
següents: 
a) Forats d’1,00 m2, com a màxim: no es dedueixen. 
b) Forats de més d’1,00 m2: es dedueix el 100%. 
Aquests criteris inclouen l’acabament específic dels acords a es vores, sense que comporti 
l’ús de materials diferents que normament conformen l’unitat. 
 
Pintures de paraments: pintat de paraments verticals interiors amb una capa de fons 
diluïda i dues d’acabat 
Article 79.- El revestiment no ha de tenir fissures, bosses, ni altres defectes. Ha de ternir un 
color, un brillantador i una textura uniformes. 
La capa de fons pot ser diferent de la que s’ha descrit, sempre que hi hagi instruccions 
concretes del fabricant i l’autorització de la Direcció Tècnica. 
S’han d’aturar es treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5 ºC i 30 ºC i la 
humitat relativa de l’aire sigui superior a 60%. Si un realitzats els treballs es dónen aquestes 
condicions s’ha de revisar la feina feta 24 hores abans i s’han de refer les parts afectades. 
Els paraments d’apicació han de ser nets, no han de tenir pols, taques, greixos, fissures, 
parts engrunades ni altres imperfeccions. 
El suport ha d’estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherencia. Ha 
de tenir una humitat inferior al 6% en pes. 
Es recomana un temps mínim d’assecatge del ciment, d’un mes a l’hivern i de dues 
setmanes a l’estiu, abans d’aplicar la pintura. No s’admet la utilització de procediments 
artificials d’assecatge. 
S’han de corretgir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les 
instruccions del fabricant. 
S’han de neutralitzar els àlcalis, les eflorèscencies i les florides. 
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats per l’acció del sol. 
La primera capa de pintura ha d’estar lleugerament diluïda segons les instruccions del 
fabricant. 
Unitat i criteris d’amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del 
projecte, amb deducció de la superfície corresponent a forats d’acord als criteris següents: 
a) Forats d’1,00 m2, com a màxim: no es dedueix. 
b) Forats de més d’1,00 m2 i de 2,00 m2, com a màxim: es dedueix el 50%. 
c) Forats de més de 2,00 m2: es dedueix el 100%. 
 
Coronaments 
Article 80.- El coronament no ha de tenir peces esquerdades, trencades, escantonades ni 
tacades. 
El coronamet acabat ha de tenir una textura i un color uniformes. 
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb 
l’horitzontalitat prevista. 
Els junts entre les peces han d’estar reblerts i rejuntats. 
Amplària dels junts: entre 3 i 6 mm. 
Les peces per col.locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorveixin l’aigua 
del morter. 
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Cal barrejar les peces de les caixes diferents per tal d’evitar possibles diferències de 
tonalitat. 
La rejuntada s’ha de fer al cap de 24 hores. 
Unitat i criteris d’amidament: ml de llargària amidada segons les especificacions del projecte. 
 
Soleres de formigó 
Article 81.- No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. La superfície acabada ha d’estar 
regada. Ha de tenir la textura uniforme, amb panor i el nivell previstos. 
Ha de tenir junts transversals de retracció cada 25 m2 amb distàncies no superiors entre ells 
als 5 m. Els junts han de ser d’una fondària superior o igual a 1/3 del gruix i d’una amplària 
de 3 mm, fets amb serra de disc. 
Ha de tenir junts de dilatació a distàncies no superiors as 30 m de tot el gruix del paviment. 
També s’han de deixar junts en els acords amb d’altres elements constructius. Aquests junts 
han de ser d’1 cm d’amplària i han d’estar reblerts amb poliestirè expandit. 
Toleràncies d’execució: 

Gruix de la solera: 15 cm. 
Resistència característica del formigó (Fck) al cap de 28 dies: més gran o igual 0,9 x 

250 km/cm2. 
Gruix  :inferior a 10 mm  

:superior a 15 mm 
Nivell: variació màxima 10 mm 
Planor: variació màxima 5 mm en 3m 

El formigonat s’ha de fer a una temperatura ambient entre 5 ºC i 40 ºC. 
S’ha de vibrar fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s’ha de mantenir la 
superfície de formigó humida. 
Aquest procès ha de durar com a mínim :15 dies en temps calurós i sec 

        : 7 dies en temps humit 
El paviment no s’ha de trepitjar durant les 24 hores següents a la seva formació. 
Unitat i criteris d’amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del 
projecte, amb deducció de la superfície corresponent a forats d’acord amb els criteris 
següents: 
a) Forats d’1,00 m2, com a màxim: no es dedueixen. 
b) Forats de més d’1,00 m2: es dedueix el 100%. 
Normativa d’obligat compliment:  
EHE-99 “Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o 
Armado”. 
 
Baranes 
Article 82.- La barana instal.lada ha de reunir les mateixes condicions exigides al element 
simple. Ha d’estar anivellada, ben aplomada i a la posició prevista en el projecte.  L’alçària 
des del nivell del paviment fins al travesser superior, ha de ser l’especificada en el projecte 
per la Direcció Tècnica. 
Ha d’estar subjectada sòlidament al suport amb fixacions mecàniques. 
Sempre que sigui possible s’han de fixar els travessers superiors a les parets laterals. 
Els elements resistents de a barana instal.lada han de resistir una empenta vertical i 
horitzontal uniformement repartida de 50 kg/m, sense superar una fletxa d’1/250 de la seva 
llum. 
Els trams esgraonats, l’esgraonament de la barana s’ha de fer a una distància igual o 
superior a 50 cm de l’extrem del element que provoqui aquesta variació d’alçària. 
La distància entre la barana i el paviment ha de ser inferior o igual a 5 cm en baranes de 
directiu horitzontal i inferior o igual a 3 cm a les de directriu inclinada. 
Toleràncies d’execució: 

Dimensions nominals: variació màxima 1 cm. 
Horitzontalitat: variació màxima 0,5 cm. 
Aplomat: variació màxima 0,5 cm. 
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Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés 
d’instal.lació; han de mantenir l’aplomat de la barana fins que quedi fixada definitivament al 
suport. 
Unitat i criteris d’amidament: m. de llargària amidada segons les especificacions del projecte. 
Normativa d’obligat compliment:  
NTE-FDB 1976 “Fachadas, Defensas, Barandillas” 
 
Desguassos i baixants 
Article 83.- El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat solidament a l’obra. Ha de ser 
estanc al servei. 
Els tubs s’han de subjectar per mitjà d’abraçadores encastables, una sota la copa i la resta a 
intervals regulars. 
El pes d’un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. 
Les unions entre els tubs, han de ser rígides. 
El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en 
cap punt. 
Quan passi a través d’elements estructurals s’ha de protegir amb un contratub de secció 
més gran. 
La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la virolla s’ha d’ataconar amb massilla. 
Nombre d’abraçadors per tub: més gran o igual a 2. 
La col.locació de la canonada s’ha de començar per la part superior de l’instal.lació. 
Els canvis direccionals i les conexions s’han de fer per mitjà de peces especials. 
Tots els talls s’han de fer perpendicularment a l’eix del tub. 
Unitat i criteris d’amidament: m de llargària instal.lada. 
 
Pericons 
Article 84.- El pericó ha d‘estar format amb parets de totxana, sobre la solera de formigó i 
tapat amb encadellat ceràmic collat amb morter. 
La solera de formigó ha de quedar al nivell previst. Ha de formar pendent per afavorir 
l’evacuació. En el punt de connexió ha d’estar al mateix nivell que la part inferior de tub de 
desguàs. 
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. 
Les peces ceràmiques s’han de col.locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de guix uniforme i ben 
adherit a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta pòrtland. El revestiment sec ha de ser 
llis, sense fissures ni altres defectes. 
Tots els angles inferiors han de quedar arrodonits. 
El pericó ha d’impedir la sortida de gasos al exterior. 
Toleràncies d’execució: 

Gruix de la solera: superior o igual a 1 cm. 
Pendent interior d’evacuació: superior o igual al 15%. 
Gruix del arrebossat: superior o igual a 1 cm. 

 
Clavaguerons amb tub de PVC 
Artcile 85.- El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l’obra, amb el pendent 
determinat en cada tram. Ha de ser estancada a una pressió més gran o igual a 2 kg/cm2. 
Els tubs s’han de subjectar per mitjà d’abraçadores encastades repartides a intervals 
regulars. 
Les unions entre els tubs han de ser encolades o amb junt tòric, segons el tub utilitzats. 
El calvegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en 
cap punt. 
El pas a través d’elements estructurals s’ha de protegir amb un contratub de secció més 
gran. 
La franquícia entre el tub i el contratub s’ha d’ataconar amb massilla. 
Toleràncies d’execució: 
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Els trams muntats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 
Pendent: superior o igual al 2%. 
Distancia entre les abraçadores: inferior o igua a 150 cm.  
Franquícia entre el tub i el contratub: 10 a 15 mm. 

No s’han de manipular ni corbar els tubs. 
Els canvis direccionals i es connexions s’han de fer per mitjà de peces especials. 
Tots els talls s’han de fer perpendicularment al eix del tub. 
Unitat i criteris d’amidament: m de llargària instal.lada, amidada. 
 
 
CAPÍTOL III. - OBLIGACIONS I FACULTATS DEL PROMOTOR, APARELLADOR O 
ARQUITECTE TÈCNIC, ARQUITECTE DIRECTOR I CONTRATISTA O CONSTRUCTOR. 
 
Del promotor 
Article 86.- Abans d’iniciar l‘obra, subscriure els convenis de prestació de serveis amb 
l’aparellador o arquitecte tècnic, ha de solicitar l’obtenció de llicències i notificar la concessió 
d’aquestes al constructor. 
Ordenar els horaris de l‘obra previa aprovació del repanteig definitiu. 
Abonar els honoraris facultatius que corresponguin en el cas d’haver-se introduït quelcom 
esmena per causes injustificades. 
Evitar que l‘immoble sigui ocupat abans de que la direcció Tècnica doni el certificat de final 
d’obra i els organismes competents n’autoritzin l’ús. 
Notificar junt amb el constructor la data en que s’haurà d’aprovar el replanteig i ordenar-se 
‘iniciació de l‘obra; es fa constar al respecte que es preceptiu per l‘inici de la mateixa, les 
oportunes llicències, s’entén que el promotor les té concedides en el moment d’iniciar l’obra, 
pel  que la Direcció Tècnica queda relevada de quasevol responsabilitat als defectes de 
‘establert en la llei de sòl i en el decret 1735/1964 del Ministeri de la Vivenda. 
 
De l’aparellador o Arquitecte Tècnic 
Article 87.- Ordenar i dirigir l’execució de les obres i instal.lacions, mediant en tot moment el 
seu control pràctic i organitzar els treballs d’acord amb el projecte, amb les normes i les 
regles de la bona construcció i amb les instruccions de l’arquitecte director. 
Inspeccionar els materials a utilitzar, dosificacions i barrejes, exigint les comprovacions i 
anàlisis necessàries i documents precisos per la seva acceptació. 
Controlar les instal.lacions provisionals, els mitjans auxiliars de la construcció i els sistemes 
de protecció, seguretat en el treball. 
Qualsevol altre que disposi el Decret 265/1971 de 19 de febrer pel que es regulen les 
facultats i competències dels arquitectes tècnics. 
 
De l’Arquitecte director 
Article 88.- Realitzar en cada operació la documentació gràfica o escrita requerida. 
Visitar l’obra en atenció a l’adequat desenvolupament del concepte arquitectònic. 
Alterar o modificar l‘obra per raons de seguretat. 
Solucionar els problemes imprevistos. 
Realitzar les certificacions i actes de recepció. 
Especificació de materials i qualitats. 
  
 
Del contractista 
Article 89.- El contractista té l’obligació d’executar totes les obres i complir totes les 
condicions estipulades i quantes ordres li siguin donades per la Direcció Tècnica de l‘obra. 
S’observarà rigurosament, tot el que preceptua el vigent Reglament de Seguretat e Higiene 
del Treball, i en l’Ordre de 20 de maig de 1.952, sobre Seguretat del Treball en la Indústria 
de la construcció i en especial es protegiran les escales i baconeres amb baranes, per 
seguretat del personal, essent l’exclusiu responsable del seu incompliment. 
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Així mateix, serà responsable davant els tribunals dels accidents que per inexperiència, 
descuit o desitg de lucre, escaiessin tant en la construcció com en les bastides, 
estitolaments mitjans auxiliars, motors, maquinària, elevadors... atenent-se en tot a les 
disposicions de policia urbana i lleis comuns sobre la matèria. 
Si el contratista causès algún desperfecte en les propietats confrontants, tindrà que 
restaurar-les pel seu compte deixant-les en l’estat que les va trobar al començament de 
l’obra sense dret a indemnització. 
El contratista adoptarà les mesures necessàries per evitar caigudes d’operaris, 
desprendiments d’eines i materials que puguin ferir o lessionar a qualsevol persona. 
El contratista tindrà al menys un encarregat al front de l’obra, que tindrà els coneixements 
necessàris  per adoptar les mesures oportunes respecte a degut ordenament i forma 
d’executar les obres i amb els coneixements suficients per la realització de les ordres que 
rebi de la Direcció Tècnica. 
En els casos que l‘importància de l’obra o el seu delicat procés d’execució ho requereixin, la 
Direcció Tècnica podrà exigir tenir el peu de l’obra personal tècnic al menys amb títol 
d’aparellador per part del contratista, del qual els honoraris satisferà pel seu compte. 
Aportació de materias amb control corresponent de qualitat. 
La contracta vindrà obligada a presentar i executar quantes mostres, anàlisis i assatjos 
requereixi l’arquitecte director, tant de materials d’elements construïts de qualsevol classe 
que sigui, així com el subministrament dels aparells precisos per aquestes comprovacions, 
fé al peu d’obra, o bé enviant al laboratori. 
El constructor haurà de portar a bon fi l’execució de les obres d’acord amb l’establert en les 
llicències . 
S’haurà de notificar inmediatament qualsevol anomalia a la Direcció Tècnica. 
Totes les obligacions del constructor es consideren també aplicables als que subcontracti, 
mitjançant qualsevol tipus de conveni, l‘excepció d’una o varis punts de l’obra. 
 
D’ACORD AMB L’ORDRE DE 9 DE JUNY DE 1971 S’HAURÀ DE COMUNICAR A LA 
DIRECCIÓ FACULTATIVA EL DIA DEL COMENÇAMENT DE LES OBRES A FI DE QUE 
SIGUI COMUNICAT AQUEST FET AL COL.LEGI OFICIAL D’ARQUITECTES I OBTENIR 
D’AQUESTA FORMA EL LLIBRE D’ORDRES I VISITES. 
 
 
Capítol IV: Condicions Econòmiques 
 
Epígraf 1: Principi general 
 
Article 90.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre 
puntualment les quantitats acreditades per la seva correcta actuació d'acord amb les condicions 
contractualment establertes. 
La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les 
garanties adequades a l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament. 
 
Epígraf 2: Fiances 
 
Article 91.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, 
segons que s'estipuli: 
a) Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 
del preu total de contracta (art.53). 
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa 
proporció. 
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Fiança provisional 
Article 92.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a 
prendre-hi part s'especificarà en l'anunci de l'esmentada subhasta i la seva quantia serà 
d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra, 
d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del total del pressupost de contracta. 
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de 
dipositar en el punt i termini fixats a l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de 
Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte, el 
seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci l'adjudicació de 
l'obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol de les formes especificades en l'apartat anterior. 
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de 
Condicions Particulars, no excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui 
comunicada l'adjudicació i en aquest termini haurà de presentar l'adjudicatari la carta de 
pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf. 
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul·la l'adjudicació, i l'adjudicatari 
perdrà el dipòsit provisional que hagués fet per prendre part en la subhasta. 
 
Execució de treballs amb càrrec a la fiança 
Article 93.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar 
l'obra en les condicions contractades, l'Arquitecte-Director, en nom i representació del 
Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar-los directament per 
administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a 
les quals tingui dret el propietari, en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir 
l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció. 
 
De la seva devolució en general 
Article 94.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi 
trenta (30) dies 
un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el 
Contractista li acrediti la liquidació i saldo dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, tal 
com salaris, subministraments, subcontractes... 
 
Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials  
Article 95.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedís a fer recepcions 
parcials, tindrà dret el Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança. 
 
Epígraf 3: Dels preus 
 
Composició dels preus unitaris 
Article 96.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos 
directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial. 
Es consideren costos directes: 
a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin 
directament en l'execució de la unitat d'obra. 
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es 
tracti o que siguin necessaris per a la seva execució. 
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i 
malalties professionals. 
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o 
funcionament de la maquinària i instal·lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 



98      ADAPTACIO D’UNA FINCA EXISTENT EN UN CENTRE HIPIC AL TERME MUNICIPAL DE QUEROL 

e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips 
anteriorment citats. 
Es consideraran costos indirectes: 
Les despeses d’instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, 
tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic 
i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es 
xifraran en un percentatge dels costos directes. 
Es consideraran despeses generals: 
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de 
l'administració, legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos 
directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'Administració pública aquest percentatge 
s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.) 
 
Benefici industrial 
Articfle 97.- El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de 
les partides anteriors. 
 
Preu d'Execució material  
Article 98.- S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors 
conceptes excepte el Benefici Industrial. 
 
Preu de Contracta 
Article 99.- El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses 
Generals i el Benefici Industrial. L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu. 
 
Preus de contracta. Import de contracta 
Article 100.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es 
contractessin a risc i ventura, s'entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la 
unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material més el tant per cent (%) sobre aquest últim 
preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 
6 per 100, llevat que en les Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent. 
 
Preus contradictoris 
Article 101.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte 
decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar 
alguna circumstància imprevista. 
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista 
abans de començar l'execució dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions 
Particulars. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dins del 
quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent en la 
localitat. 
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del 
contracte. 
 
Reclamacions d'augment de preus per causes diverses 
Article 102.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació 
o observació oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels 
preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució de 
les obres (amb referència a Facultatives). 
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Formes tradicionals de medir o d'aplicar els preus 
Article 103.- En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte a 
l'aplicació dels preus  o de la forma de medir les unitats d'obra executades, es respectarà allò 
previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec General 
de Condicions particulars. 
 
De la revisió dels preus contractats 
Article 104.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en 
tant que l'increment no arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el 
Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import total del pressupost de 
Contracte. 
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió 
corresponent d'acord amb la formula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percebent 
el Contractista la diferència en més que resulti per la variació de l'IPC superior al 3 per 100. 
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el 
Calendari de la oferta. 
 
 
 
Emmaguetzament de materials 
Article 105.- El Contractista està obligat a fer els emmaguetzaments de materials o aparells 
d'obra que la Propietat ordeni per escrit. 
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat 
d'aquest; de la seva cura i conservació en serà responsable el Contractista. 
 
Epígraf 4: Obres per administració 
 
Administració 
Article 106.- Se'n diuen "Obres  per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per 
a la seva realització les porti directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un 
representant seu o bé mitjançant un constructor. 
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 
 
Obres per administració directa 
Article 107.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si 
mateix o mitjançant un representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat 
expressament per aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a l'execució de 
l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva, 
intervenint directament en totes les operacions precises perquè el personal i els obrers 
contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat 
de la seva realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com 
autònom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i 
Contractista. 
 
Obres per administració delegada o indirecta 
Article 108.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un 
Propietari i un Constructor perquè aquest últim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi 
les gestions i els treballs que calguin i es convinguin. 
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Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" 
les següents: 
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les 
despeses inherents a la realització dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat 
de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant l'Arquitecte-Director en la seva representació, 
l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els treballs han 
d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui necessaris per regular la realització dels 
treballs convinguts. 
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus 
coneixements constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en 
harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs, percebent per això del 
Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i 
abonades pel Constructor. 
 
Liquidació d'obres per administració 
Article 109.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o 
indirecta, regiran les normes que amb aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions 
particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despeses 
d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual 
s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant els documents següents conformats tots ells 
per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que 
justifiqui el dipòsit o la utilització dels esmentats materials en l'obra. 
b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, 
especificant el nombre d'hores treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva 
categoria, acompanyant les esmentades nòmines amb una relació numèrica dels encarregats, 
capatassos, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, 
guardians, etc., que hagin treballat en l'obra durant el termini de temps al qual corresponguin 
les nòmines que es presentin. 
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la 
gestió de la qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte 
del Propietari. 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual 
hagin intervingut el Constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent 
(15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de 
seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs 
per administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix. 
 
Abonament als constructor dels comptes d'administració delegada 
Article 110.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració 
delegada, els realitzarà el Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats 
aprovats pel propietari o pel seu delegat representant. 
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, la 
medició de l'obra realitzada, valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes 
valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat el 
contrari contractualment. 
 
Normes per a l'adquisició dels materials i aparells 
Article 111.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada 
es reserva el Propietari per a l'adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li 
autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, o en la seva 
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representació a l'Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, 
necessitant la seva prèvia aprovació abans d'adquirir-los. 
 
Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers 
Article 112.- Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que 
preceptivament ha de presentar-li el Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o 
en alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als rendiments normals 
admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificarà per escrit al 
Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció 
en la quantia assenyalada per l'Arquitecte-Director. 
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no 
arribessin als normals, el Propietari queda facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne 
el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats 
correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament 
s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments 
de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 
 
Responsabilitats del constructor 
Article 113.- En els treballs d’Obres per Administració delegada" el Constructor només serà 
responsable dels defectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per 
ell i també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones 
per no haver pres les mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents 
s'estableixen. En canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent, no serà responsable 
del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits segons les normes 
establertes en aquest article. 
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu 
compte els treballs defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en 
el paràgraf anterior. 
 
Epígraf 5: De la valoració i abonament dels treballs 
 
Formes diferents d'abonament de les obres 
Article 114.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en 
el Plec Particular de Condicions econòmiques s'hi preceptiu una altra cosa, l'abonament dels 
treballs s'efectuarà així: 
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, 
disminuïda en el seu cas a l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari. 
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, 
podent-ne variar solament el nombre d'unitats executades. 
Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable 
estipulat a la bestreta per cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les 
compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el 
Projecte, els quals serviran de base per a la medició i valoració de les diverses unitats. 
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials 
diversos emprats en la seva execució d'acord amb les ordres de l'Arquitecte-Director. 
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec 
General de Condicions econòmiques" determina. 
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 
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Relacions valorades i certificacions 
Article 115.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de 
Condicions Particulars" que regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de 
les obres executades durant els terminis previstos, segons la medició que haurà practicat 
l'Aparellador. 
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al 
resultat de la medició general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a 
cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint 
present a més allò establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques" respecte 
a millores o substitucions de materials o a les obres accessòries i especials, etc. 
Al Contractista, que podrà presenciar les medicions necessàries per extendre aquesta relació, 
l'Aparellador li facilitarà les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una 
nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de 
recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva 
conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. 
Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció, l'Arquitecte-Director acceptarà o refusarà 
les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolució i podent el 
Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de 
l'Arquitecte-Director en la forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i 
Legals". 
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director 
expedirà la certificació de les obres executades. 
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert. 
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà 
certificar-se fins el noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els 
documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de Contracta. 
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es 
refereixen, i tindran el caràcter de document i entregues a bon compte, subjectes a les 
rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes 
certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració 
es refereix. En cas que l'Arquitecte-Director ho exigís, les certificacions s'extendran a l'origen. 
 
Millores d'obres lliurament executades 
Article 116.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés 
materials de preparació més acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o 
substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o executés amb dimensions més 
grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra 
modificació que sigui beneficiosa a criteri de l'Arquitecte-Director, no tindrà dret, no obstant, 
més que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construït l'obra amb 
estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 
 
Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 
Article 117.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole 
econòmica", vigent en l'obra, l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, 
s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui entre els que a continuació 
s'expressen: 
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida 
alçada, s'abonaran prèvia medició i aplicació del preu establert. 
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a 
les unitats amb partida alçada, deduïts dels similars contractats. 
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c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà 
íntegrament al Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que 
l'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, l'Arquitecte-Director indicarà al 
Contractista i amb anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest 
compte que, en realitat serà d'administració, valorant-ne els materials i jornals als preus que 
figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a l'execució 
convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el percentatge que es fixi en el 
Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del 
Contractista. 
 
Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats 
Article 118.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol 
índole especial o ordinària, que per no haver estat contractats no fossin per compte del 
Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació de 
fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per 
separat de la Contracta. 
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament 
amb ells el tant per cent de l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de 
Condicions Particulars. 
 
Pagaments 
Article 119.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.  
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra 
conformades per l'Arquitecte-Director, en virtut de les quals es verificaran els pagaments. 
 
Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 
Article 120.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin 
executat treballs, per al seu abonament es procedirà així: 
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no 
s'haguessin realitzat pel Contractista al seu temps, i l'Arquitecte-Director exigís la seva 
realització durant el termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el pressupost i 
abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els 
Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la seva 
realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims. 
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de 
l'edifici, degut a que aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i 
abonaran els preus del dia, prèviament acordats. 
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la 
construcció o de la qualitat dels materials, no s'abonarà per aquests treballs res al Contractista. 
 
Epígraf 6: De les indemnitzacions mútues 
 
Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres 
Article 121.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de 
l'import total dels treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia 
d'acabament fixat en el calendari d'obra. 
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
 
Demora dels pagaments 
Article 122.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què 
correspon el termini convingut, el Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament 
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d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte d'interessos de demora, durant 
l'espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada certificació. 
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes 
sense realitzar-se aquest pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, 
procedint-se a la liquidació corresponent de les obres executades i dels materials 
emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva 
quantitat no excedeixi de la necessària per a la finalització de l'obra contractada o adjudicada. 
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundat en 
la demora de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada 
sol·licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats admissibles la part de pressupost 
corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat al contracte. 
 
Epígraf 7: Varis 
 
Millores i augments d'obra. Casos contraris 
Article 123.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi 
manat per escrit l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la 
dels materials i aparells previstos en el contracte. 
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les 
medicions del Projecte, a no ser que l'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de 
les contractades. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de 
la seva execució o utilització, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, 
els preus dels nous materials o aparells ordenats utilitzar i els augments que totes aquestes 
millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades. 
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que 
suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades. 
 
Unitats d'obra defectuoses però acceptables 
Article 124.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable 
segons l'Arquitecte-Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament 
després de sentir al Contractista, el qual s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució, 
excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la 
d'acord amb condicions, sense excedir l'esmentat termini. 
 
Assegurança de les obres 
Article 125.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps 
que duri la seva execució fins la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en 
cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat 
per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del 
Propietari, perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que 
aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà per 
certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat 
expressa del Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import 
per menesters distints del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què 
anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre el 
contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de despeses, materials 
emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats al 
Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a allò 
que representi la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l'import 
dels danys causats pel sinistre, que seran taxats amb aquesta finalitat per l'Arquitecte-Director. 



        ADAPTACIO D’UNA FINCA EXISTENT EN UN CENTRE HIPIC AL TERME MUNICIPAL DE QUEROL   105 

En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser 
assegurada i la seva quantia, i si res no es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de 
comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra. 
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els 
posarà el Contractista, abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de 
recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions. 
 
Conservació de l'obra 
Article 126.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra 
durant el termini de garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de 
la recepció definitiva, l'Arquitecte-Director, en representació del Propietari, podrà disposar tot el 
que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva 
bona conservació, abonant-se tot per compte de la Contracta. 
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de 
resolució del contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que 
l'Arquitecte-Director fixi. 
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a 
càrrec del Contractista, no s'hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els 
indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar. 
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar 
l'obra, durant el termini expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de 
Condicions Econòmiques". 
 
Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari 
Article 127.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i 
prèvia autorització del Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, 
tindrà obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del contracte, en 
estat de perfecte conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a 
indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o 
materials que hagi utilitzat. 
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no 
hagués acomplert el Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el 
Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança. 
 
 
CAPÍTOL V .- CONDICIONS FINALS 
 
Delimitació de propietat 
Article 128.- El projecte desenvolupa en la parcel.la que la contracta ha indicat, in situ, 
físicament, com a propietat al arquitecte, sent els seus límits els assenyalats i acotats en el 
planell de parcel.la, i malgrat que no es pugui correspondre exactament amb el terreny 
escriturat (generalment hi han variacions entre les delimitacions de les propietats 
escriturades i reals). Igualment en el replanteig de l’obra aquesta també es farà en la 
delimitació exacta que marcarà i comprobarà la contracta, reconeixent-la com a terreny de la 
propietat. 
 
Treballs defectuosos 
Article 129.- El constructor es responsable de l’execució dels treballs i de les faltes i defectes 
que en aquests puguin tenir per la seva incorrecta realització, o per la deficient qualitat dels 
materials emprats; sense que eximeixi la responsabilitat, el fet que no hagi observat la 
Direcció d’Obra, ni tant sols que aquesta ja hagi sigut valorada. 
 
Deficiències de estanquitat d’aigües 
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Article 130.- En les construccions recentment finalitzades es molt lamentable, que tinguin 
infiltracions d’aigua com poden ser goteres sota teulada o terrats, o per altres llocs com 
juntes de persianes o amb peces trencaaigües..., però en la pràctica resuta que en un 
percentatge molt elevat les edificacions noves tenen goteres. Això és un problema 
impossible de detectar fins enguixada i acabada l’obra. De produïr-se es requerirà, quan 
sigui, al constructor perque arrangi aquesta vergonyosa deficiència. 
 
Variacions del projecte 
Article 131.- El projecte està fet desenvolupant l’avantprojecte demant per la contracta, 
ambdós han sigut acceptats i confirmats per aquesta. 
El constructor repectarà el projecte que es pel que es té permís d’obres i naturalment podrà 
suggerir les modificacions, si en creu oportunes, que pel seu enteniment tècnic sempre serà 
ben rebut i considerat. Però en cap cas el constructor variarà o modificarà en l’execució de 
l’obra el projecte sense el consentiment de l’arquitecte director, per més que sembli que la 
variació sigui de poca importància o hagi convençut a la contracta. 
També s’ha de tenir en compte que segons quin tipus de variacions podrien efectar mides 
que comprometen el compliment de determinades Normatives obligatòries, incompleixen la 
Normativa Urbanística de la zona, o requereixi ampliació o modificació de la llicència 
d’obres. 
 
Toleràncies màximes admissibles 
Article 132.- Toleràncies de desploms i guerxeses: 
Envans   0,5 i màxim 2 cms. 
Rajoles   0,5 i màxim 2 cms. 
Enguixats   0,5 i màxim 2 cms. 
Parets de càrrega  0,5 i màxim 2 cms. 
Pilars de formigó  0,5 i màxim 2 cms. 
Encavallades   0,5 i màxim 2 cms. 
Paviment   0,5 i màxim 2 cms. 
A partir d’aquests límits fixats la Direcció Tècnica podrà ordenar al constructor l’enderroc. 
 
Amidaments, pressupost i certificacions 
Article 133.- El pressupost acceptat per la contracta es precís que estigui fet per el 
contrastista partida a partida. 
En l’obra s’amidaràn les quantitats reals executades, s’aprobaràn les certificacions 
corresponents d’obra correctament executada. 
Cas de haver-hi partides d’obra no amidades ni pressupostades, es valoraràn, d’acord i en 
relació a les partides d’obra més semblant, o en tot cas, seguint la base de preus actual 
normalment emprada a la zona. 
S’enten en el pressupost, que el contratista disposarà a càrrec del promotor, el subministre 
d’aigua i electricitat adequada a peu de l’obra. 
Igualment anirà a càrrec del promotor els honoraris tècnics, permís d’obres municipal i 
gastos d’assaig (probetes de formigó, anàlisi del terreny...) tot a menys que en el pressupost 
s’indiquès explicitament el contrari. 
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CONCLUSIONS FINALS 
 
S’han pogut treure algunes conclusions clares d’aquest Projecte Final de Carrera. 

En primer lloc, cal fer una crítica negativa a la falta de normativa en quant a zones, usos, 
exigències arquitectòniques i constructives, superfícies, instal·lacions, etc, es refereix. És 
realment un tema important, ja que, per aquest motiu existeixen en l’actualitat centres hípics 
amb unes instal·lacions pèssimes que no satisfan ni tan sols les necessitats més bàsiques 
dels cavalls. Aquest projecte, per suposat, ha creat unes instal·lacions sempre atenent 
aquestes necessitats i gràcies a l’anàlisi d’alguna bibliografia editada per etòlegs equins. 

En segon lloc, val la pena remarcar la important relació que aquest projecte te amb els 
aspectes mediambientals, en l’ús que s’han fet de materials i instal·lacions respectuosos 
amb el medi ambient, buscant una construcció sostenible. 

Per últim, s’ha de dir que, a nivell personal, la realització d’aquest projecte ha sigut realment 
molt satisfactòria. Donada la importància que en la meva vida personal te el mon del cavall, 
ha sigut agradable poder fer l’anàlisi teòric i la posterior aplicació practica en la finca 
escollida. Per altra banda, i sense deixar de banda que no és competencia d’Arquitecte 
Tècnic la realització d’un projecte executiu, s’ha fet possible l’aplicació de diferents 
coneixements apresos durant la carrera. 
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 LISTADO DE MEDICION     pag.  1 
 Proyecto : centre hipic LA CASA GRAN 
 
 num. 
 codigo uni descripción de largo ancho alto parcial medición 
 uds. 
 
 
 01 DEMOLICIONS               
 
 0101 m3 Enderroc  de  mur  de  maçoneria, amb 
 martell  picador  i  càrrega mecànica de 
 runa sobre camió o contenidor. 
 1 0,30 0,60 1,00 0,18 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 0,18 
 
 0109 m2 Arrencada de plaques comformades de 
 coberta  amb mitjans manuals i càrrega 
 manual    de    runa    sobre    camió    i 
 contenidor. 
 1 4,12 16,80 69,22 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 69,22 
 
 0111 m2 Enderroc  de paredó de ceràmica de 10 
 cm  de  gruix,  amb  mitjans  manuals  i 
 càrrega  manual de runa sobre camió o 
 contenidor. 
 1 1,50 4,40 6,60 
 1 1,50 5,66 8,49 
 1 5,66 1,00 5,66 
 1 3,30 0,50 1,65 
 1 2,12 2,60 5,51 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 27,91 
 
 0114 m2 Repicat    d'arrebossat   de   morter   de 
 ciment , amb mitjans manuals i càrrega 
 manual    de    runa    sobre    camió   o 
 contenidor. 
 1 31,80 14,72 468,10 
 1 5,04 5,30 26,71 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 494,81 
 
 0118 m3 Enderroc   de   solera   de   formigó   en 
 massa,  amb  martell  picador  i càrrega 
 manual   i   mecànica   de   runa   sobre 
 camió o contenidor. 
 1 15,58 3,30 0,03 1,54 
 1 14,72 0,12 0,15 0,26 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 1,80 
 
 0143 ml Desmuntatge    embigat   autorresistent 
 amb aprofitament de les biguetes. 
 3 5,62 16,86 
 3 5,33 15,99 
 5 5,25  26,25 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 59,10 
 
 0149 M2  Arrencada de taulell de fusta. 
 1 0,70 1,60 1,12 
 1 0,80 1,90 1,52 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 2,64 
 
 0150 m2 Arrencada reixa metàl.lica. 
 
 1 0,50 0,62 0,31 
 1 0,60 1,37 0,82 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 1,13 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 LISTADO DE MEDICION pag.  2 
 Proyecto : centre hipic LA CASA GRAN 
 
 num. 
 codigo uni descripción de largo ancho alto parcial medición 
 uds. 
 
 
 02 MOVIMENT DE TERRES        
 
 0201 m2 Neteja  i  esbrossada  del  terreny  amb 
 mitjans  mecànics  i  càrrega  mecànica 
 sobre camió. 
 1 18,00 3,00 54,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 54,00 
 
 0203 m3 Excavació    de rases i pous  fins a 1,50 
 mts  de  fondària, en terreny compacte, 
 amb    mitjans    mecànics    i    càrrega 
 mecànica sobre camió. 
 14 0,80 0,80 0,90 8,06 
 2 0,80 1,60 0,90 2,30 
 12 3,00 0,40 0,45 6,48 
 8 4,50 0,40 0,45 6,48 
 1 11,30 0,60 0,70 4,75 
 25 4,20 3,00 0,15 47,25 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 75,32 
 
 0204 m3  Excavació  de  rases  per claveguerons 
 en    terreny    compacte   amb   mitjans 
 mecànics  fins  a  1  mts de profunditat. 
 Terres deixades a la vora. 
 2 2,23 1,70 1,70 12,89 
 3 3,30 1,70 1,20 20,20 
 1 2,83 2,10 2,10 12,48 
 1 15,63 0,50 0,50 3,91 
 1 13,53 0,30 0,50 2,03 
 1 13,82 0,30 0,50 2,07 
 1 9,60 0,40 0,50 1,92 
 1 254,59 0,10 0,30 7,64 
 20 0,40 0,40 0,40 1,28 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 64,42 
 
 0212 m3 Excavació     de     terres    per    formar 
 bancades,  de terres compactades, fins 
 a 3 mts de profunditat. 
 1 14,95 0,80 84,00 1.004,64 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 1.004,64 
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 Proyecto : centre hipic LA CASA GRAN 
 
 num. 
 codigo uni descripción de largo ancho alto parcial medición 
 uds. 
 
 
 03 FONAMENTS                 
 
 0302 m3 Capa de neteja i anivellament de 10 cm 
 de gruix amb formigó HM- 20 / P/ 40 / Il 
 A  ,  de consistència plàstica i grandària 
 màxima   de  l'àrid 40 mms, abocat des 
 de cubilot. 
 14 0,80 0,80 0,10 0,90 
 2 0,80 1,60 0,10 0,26 
 1 11,30 9,60 0,10 10,85 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 12,01 
 
 0303 Kg Acer  en  barres corrugades B 500 S de 
 límit   elàstic   >=     500  N  /  mm2  per 
 armadura   de   rases.   Quantia  de  22 
 kg/ml. 
 1 6774,00 6.774,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 6.774,00 
 
 0305 m3 Formigo armat per a murs de contenció 
 fins  a  3  mts d´alçària,  HA 25/P/20/IIA 
 de consistència plàstica, 20 mm màxim 
 diàmetre  àrid, abocat amb cubilot, 6,70 
 m2  d´ encofrat a dues cares amb plafó 
 metal.lic de 250x50 cm. 
 1 32,20 0,30 2,60 25,12 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 25,12 
 
 0306 kg Acer  en  barres corrugades B 500 S de 
 límit  elàstic  >= 500 N/mm2 , per  murs 
 de  contenció  d´una alçada màxima de 
 3  mts.  Amb  doblat de malla de 20x15 
 cm.  Armadura  vertical  rodons  del  16 
 mm D,  armadura horitzontal 12 mm.D. 
 1 1871,00 1.871,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 1.871,00 
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 Proyecto : centre hipic LA CASA GRAN 
 
 num. 
 codigo uni descripción de largo ancho alto parcial medición 
 uds. 
 
 
 04 ESTRUCTURA                
 
 0401 m3 Formigó  armat  per  a pilars quadrats o 
 rectangulars,    inclòs   encofrat;      part 
 proporcional  d'armadures,  abocat amb 
 cubilot;   Formigo  HA 25/P/20/IIb i acer 
 corrugat B 500 S . 
 8 2,65 0,25 0,25 1,33 
 TOTAL PARTIDA _____ _______  _______ _______ __________ 1,33 
 
 0403 m2 Forjat      amb      bigueta     pretensada 
 autoportant  de  formigó  armat i revoltó 
 ceràmic,  inclosa  xapa  de  compressió 
 de   5   cm  de  formigó    HA  25/P/20/I 
 abocat     amb     cubilot     inclòs    part 
 proporcional    armadura   de   negatius 
 5kg/m2, 1 m2  de mallasso. 
 1 12,00 3,00 36,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 36,00 
 
 0404 m2  Forjat   amb  semibigueta  prefabricada 
 pretensada   de   formigó  armat  ,  amb 
 casetó  ceramic,  reomplert  de formigó 
 HA  -25/P/20/I.  Xapa de compressió de 
 5  cm. de gruix. Inclos part proporcional 
 d´armadures,   negatius,      mallasso,  i 
  lligades ; abocat amb cubilot. 
 
 2 12,00 3,09 74,16 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 74,16 
 
 0408 m3 Formigó    en    jasseres   planes,   amb 
 formigo  HA/25/P/20/IIb    i acer  barres 
 corrugades  B 500 S,  encofrat  i abocat 
 amb cubilot. 
 12 3,00 0,25 0,25 2,25 
 12 3,92 0,40 0,25 4,70 
 6 3,92 0,25 0,25 1,47 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 8,42 
 
 0412 kg Acer    A/42-B    per  pilars  formats per 
 peça   simple,   amb   capa  imprimacio 
 antioxidant,   amb   perfils  laminats  de 
 serie.   Inclos   parts   proporcionals  de 
 pletines i soldadures. 
  PNH 8 8,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 8,00 
 
 0414 m2 Paret de 20 cm de gruix de bloc foradat 
 de  40x20x20  cm.  de morter de ciment 
 per  a  revestir, col.locat amb morter de 
 ciment1:4,   reomplert   amb   formigó  i 
 l'armat corrresponent. 
 
 1 3,00 0,70 2,10 
 1 12,00 0,35 4,20 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 6,30 
 
 0417 M2 Forjat   amb   biguetes   autorresistents 
 amb faldo de rasilla ceramica. 
 1 4,12 16,90 69,63 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 69,63 
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 05 PALETERIA                 
 
 0501 m3 Paret   de   gruix  14  cm  amb  gero  de 
 29x14x10  cm.    i  una  resistència  a al 
 compressió    de   15   N/mm2,   per   a 
 revestir  col.locat amb morter de ciment 
 1:4. 
 1 16,80 0,60 0,14 1,41 
 2 3,60 0,60 0,14 0,60 
 1 0,30 1,50 0,14 0,06 
 2 0,94 2,13 0,14 0,56 
 2 0,97 2,56 0,14 0,70 
 2 0,97 1,94 0,14 0,53 
 1 12,00 2,30 0,14 3,86 
 2 3,00 2,70 0,14 2,27 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 9,99 
 
 0505 m2 Paredó  de  7 cm de gruix amb matxató 
 20x50x7   cm  per  a  revestir,  col.locat 
 amb morter mixt 1:2:10. 
 1 2,65 2,76 7,31 
 1 9,00 2,50 22,50 
 1 5,74 2,50 14,35 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______  __________ 44,16 
 
 0513 ml Xemeneia    de  ventilacio    amb peces 
 ceramiques   agafades amb morter mixt 
 1:2:10,  inclos aspirador estatic. 
 1 1,20 1,20 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 1,20 
 
 0515 ut Subministre    i   col.locacio   de   barret 
 metàl.lic de 60x60 cm inclus els cargols 
 de sujecció. 
 1 1,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 1,00 
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 06 COBERTA                   
 
 0602 m2 Coberta    directa    sobre    forjat   amb 
 pendent,    amb   4   cm   de   capa   de 
 poliuretà   projectat,   més   3  cm  capa 
 morter  de  nivellació,  més  coberta  de 
 teula    ceràmica    àrab,   rebuda   amb 
 morter     mixt    1:2:10,    inclosa    part 
 proporcional del carener. 
 1 4,05 16,90 1,15 78,71 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 78,71 
 
 0624 m2 Coberta   directa      sobre   forjat   amb 
 pendent amb lamina impermeabilitzant, 
 capa   de   nivellació   amb   morter   de 
 ciment i col.locació de teula àrab. 
 2 3,25 12,10 1,15 90,45 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______  __________ 90,45 
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 07 REVESTIMENTS              
 
 0703 m2 Arrebossat     exterior    de    paraments 
 horitzontals  amb morter de ciment 1:0, 
 5:4.  a bona vista. Acabat remolinat. 
 1 11,30 2,38 26,89 
 2 2,85 2,65 15,11 
 1 11,70 3,05 35,69 
 2 2,70 3,00 16,20 
 1 12,00 2,29 27,48 
 1 12,10 3,14 37,99 
 4 0,25 3,14 3,14 
 2 0,25 12,10 6,05 
 1 12,10 3,09 37,39 
 1 16,80 3,51 58,97 
 2 3,60 3,00 21,60 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______  __________ 286,51 
 
 0706 m2 Enguixat   a  bona  vista  en  paraments 
 verticals      i      horitzontals     incloses 
 cantoneres metal.liques. 
 1 31,80 14,72 468,10 
 1 5,04 5,30 26,71 
 2 3,30 2,20 14,52 
 2 8,30 2,65 43,99 
 2 5,25 2,20 23,10 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 576,42 
 
 0709 m2 Enrajolat    de  paraments verticals amb 
 rajola  ceràmica    esmaltada  de mides 
 aprox.      20x30  cm.  col.locades  amb 
 morter  adhesiu, rejuntat i neteja.  (PVP 
 12 € per m2) 
 2 11,10 2,74 60,83 
 2 3,30 2,74 18,08 
 1 5,59 2,23 12,47 
 1 5,30 2,23 11,82 
 12 1,50 2,15 38,70 
 1 5,43 2,21 12,00 
 1 5,23 2,07 10,83 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 164,73 
 
 0712 ml Escopidor  de  30  cm  d'amplada,  amb 
 peces   de   pedra   artificial  de  ciment 
 blanc   polit     agafat  amb  morter  mixt 
 1:2:10. 
 4 1,40 5,60 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 5,60 
 
 0715 ml Coronament  de  parets  de  14  cm  de 
 gruix   amb   pedra  artificial  de  ciment 
 blanc,  tipus  SAS,  agafat  amb  morter 
 mixt 1:2:10. 
 1 32,20 32,20 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 32,20 
 
 0720 ml Reglada   de   de   sòcol   de  guix  YG, 
 acabat lliscat amb guix YF. 
 2 15,90 31,80 
 2 2,65 5,30 
 2 5,25 10,50 
 2 3,30 6,60 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 54,20 
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 0721 ml Escopidor  de pedra natural del país de 
 30   cm.   d´amplada   color   clar,  amb 
 goteró, agafat amb morter mixte 1:2:10. 
 Rejuntat. 
 1 0,60  0,60 
  TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 0,60 
 
 0733 ml  Marxapeu   entrada   ppal.   amb  pedra 
 natural o marbre. 
 1 3,00  3,00 
  TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 3,00 
 
 0739 m2  Cel  ras  amb  plaques  d´al.lumini lacat 
 blanc. 
 1 3,30 16,50 54,45 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 54,45 
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 08 PAVIMENTS                 
 
 0802 m2 Solera    de  formigó  de 15 cm de gruix 
 HA-25/P/20/I    ,    subbase    de   grava 
 compactada  de  15  cm  de  gruix i tela 
 impermeabilitzant     sobre     capa    de 
 formigó de neteja. 
 1 18,00 3,00 54,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 54,00 
 
 0804 m2 Paviment interior amb rajola de gres de 
 41  x  41 cm aproximadament, col.locat 
 a truc de maceta, agafat amb morter de 
 ciment 1:6 (PVP 30 €) 
 1 15,90 2,65 42,14 
 1 16,50 3,30 54,45 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 96,59 
 
 0811 ml Esglao  de  gres  amb  petjada i tabica i 
 part   proporcional   de      entorpeu  del 
 mateix material . Agafat  amb morter de 
 ciment  1:6  Rejuntat i neteja. 
 1 2,70 2,70 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 2,70 
 
 0814 ml Socol  de  gres    de  7  cm    rebut amb 
 morter adhesiu; rejuntat i neteja. 
 2 15,90 31,80 
 2 2,65 5,30 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 37,10 
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 09 PINTURA                   
 
 0902 m2 Pintura  d'esmalt  sintetic  en manyeria, 
 previa  capa  d'imprimacio antioxidant, i 
 dues d'esmalt. 
 1 0,10 12,72 1,27 
 1 0,69 1,44 0,99 
  1 0,70 0,05 0,04 
 1 3,00 0,75 2,25 
 planxa d´acer 1 12,72 12,72 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 17,27 
 
 0910 m2 Doble  capa de pintura ceràmica liquida 
 tipus Thermoshield per exteriors. 
 1 16,90 3,51 59,32 
 2 3,60 3,00 21,60 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 80,92 
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 10 SERRALLERIA               
 
  1001 ml. Barana  d'acer  A/37-B,  amb passamá, 
 travesser  inferior, muntants i bréndoles 
 cada   10   cm;   de   100  cm  d'alçada, 
 ancorada amb morter de ciment 1:4. 
 1 0,69 0,69 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 0,69 
 
 1009 m2 Porta de pas de xapa d'acer galvanitzat. 
 
 4 0,80 2,00 6,40 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 6,40 
 
 1024 m2 Planxa  d´acer  de  7  mm  de  gruix per 
 pintar al esmalt. 
 1 12,72 12,72 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______  __________ 12,72 
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 11 FUSTERIA I AL.LUMINI      
 
 1101 m2 Porta   de   pas   interior,   rexapada  en 
 roure  i  cantejada en tot el seu contorn, 
 bastiment  de  fusta amb tapetes, galze 
 de  roure i tapajunts tot vernissat, inclús 
 ferramenta   de   penjar   i   manetes   a 
 escollir  per  la  propietat, totalment col. 
 locada. Amb reixeta de ventilació 
 
 1 0,70 2,00 1,40 
 2 0,80 2,00 3,20 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 4,60 
 
 1108 m2 Balconera        practicable       d'alumini 
 anoditzat,   amb   trencament   de  pont 
 tèrmic,  bastiment de 50 x 35 mm i fulla 
 de  50 x 20 mm i 1,5 mm de gruix, amb 
 sòcol inferior cec de 40 cm i carril per a 
 persianes  i ferratges de penjar i tancar. 
 Amb reixeta de ventilació. 
 1 3,00 2,60 7,80 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 7,80 
 
 1110 m2 Finestra  corredera  d'alumini anoditzat, 
 amb    trencament    de    pont    tèrmic, 
 bastiment de 50 x 35 mm i fulla de 50 x 
 20  mm  i 1,5 mm de gruix, i carril per a 
 persianes i ferratges de penjar i tancar. 
 4 1,40 1,10 6,16 
 1 0,69 1,44 0,99 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 7,15 
 
 1114 m2 Vidre  aïllant  de  dues  llunes incolores 
 de  4mm  de  gruix  cada  una,  càmbra 
 d'aire  de  6  mm, col.locat amb llistó de 
 vidre  sobre alumini. Coeficient mitjà de 
 trasmitància tèrmica de l´obertura < o = 
 a 3,3 W/m2K. 
 4 1,40 1,10 6,16 
 1 0,61 1,44 0,88 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 7,04 
 
 113 m3 Enderroc   de  paret  de  tancament  de 
 maó  calat  de  15  cm  de  gruix, a mà i 
 amb martell trencador i càrrega manual 
 de runa sobre camió o contenidor. 
 1 0,30 1,40 0,15 0,06 
 1 0,42 0,90 0,15 0,06 
 1 0,20 1,65 0,15 0,05 
 1 0,25 0,90 0,15 0,03 
 1 0,10 1,80 0,15 0,03 
 1 0,15 1,40 0,15 0,03 
 1 0,90 0,52 0,15 0,07 
 1 1,55 0,60 0,15 0,14 
 1 0,55 1,40 0,15 0,12 
 1 0,90 0,55 0,15 0,07 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 0,66 
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 12 APARELLS SANITARIS        
 
 1205 ut Lavabo    de   porcel.lana   color   suau, 
 model  Meridian  de  la  casa Roca amb 
 pedestal,     o     similar     amb    aixeta 
 automescladora amb limitador de cabal 
 max. 6 lts/min.i temperatura fins a 38ºC, 
 airejador,     muntada    sobre    aparell 
 sanitari,   de   llautó  cromat  amb  dues 
 entrades  de  1/2".   Desguàs sifònic de 
 PVC  de  32 mm de diàmetre connectat 
 al baixant. 
 
 2 2,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 2,00 
 
 1208 ut Inodor de porcel.lana color suau, model 
 Meridian  de  la  casa  Roca,  o  similar, 
  amb   seient   i   tapa,  cisterna  baixa  i 
 mecanismes de doble descàrrega ( 3/ 6 
 lts) i alimentació incorporada, connectat 
 a la xarxa d'evacuació. 
 2 2,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 2,00 
 
 1217 m2 Mampara  plegable  amb fulles de vidre 
 de seguretat de 6 mm. de gruix, muntat 
 sobre   perfils  d,al.lumini  esmaltats  de 
 color blanc. 
 4 0,70 1,63 4,56 
 4 0,60 1,63 3,91 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 8,47 
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 13 XARXA DE SANEJAMENT       
 
 1300 ml Baixant de tub de PVC de 11 cm, inclús 
 les       peces       especials      i      fixat 
 mecanicament amb brides. 
 1 33,76 33,76 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 33,76 
 
 1305 ut Arqueta   de   bombeig   registrable   de 
 60x60x80 cm realitzada amb fàbrica de 
 totxo  gero  de  15  cm  de  gruix,  rebut 
 amb morter de ciment 1:6, arrebossada 
 i  lliscada  en  el seu interior, i solera de 
 formigó   i   tapa   de  formigó  armat,  o 
 similar.  Inclou  subministre i col.locació 
 de bomba. 
 1 3,00  3,00 
  TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 3,00 
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 14 ELECTRICITAT I LAMPISTERIA 
 
 1401 ut Quadre     general     de     protecció    i 
 comptador individual integrat per: 
 -  Caixa general de protecció de pliester 
 d'intensitat    a   calcular   d'acord   amb 
 l'esquema    UNESA    n.   7,   muntada 
  encastada. 
 -  Caixa  per  a  comptador individual de 
 pliester  reforçat  amb  marc  i  porta de 
 planxa  d'acer  galvanitzat,  per  lectura, 
 muntada encastada. 
 -    Compatador    monofàsic   d'energia 
 acativa per 220 v. d'intensitat a calcular, 
 muntada en caixa. 
 1 1,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 1,00 
 
 1402 ut Quadre    de    distribució   electrificació 
 mitjà   (  5  Kw),  format  per  una  caixa 
 doble  aïllament  amb porta i d'empotrar 
 de 12 elements, incluits regleta Omega, 
  embarrat   de  protecció  diferencial  de 
 40A/2p/30m   A  i  quatre  PIAS  de  tall 
 emnipolar  de  10,  15,  20  y  25 A (I*N) 
 respectivament,   així   com   ponts   de 
 cablejat, totalment connexionat i rotulat. 
 1 1,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______  __________ 1,00 
 
 1403 ut Presa   de   terra   a   estructura   per  a 
 superfícies  de  fins  300  m2 en terreny 
 calis  o  de  roques eruptives per edifici, 
 amb  cable  de coure despullat i pica de 
 terra  cobrizada  de  D=  14,3 mm i 2 m 
 de longitud. 
 1 1,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 1,00 
 
 1404 m2 Instal.lació  elèctrica empotrada segons 
 el   R.E.B.T.   inclosos   mecanismes   ( 
 endolls,   interruptors,   commutadors   i 
 caixes) per deixar-ho totalment acabat i 
 en  perfecte  estat  de funcionament.Es 
 recomana  la  instal.lació de bombetes i 
 lampades  de  baix consum. Col.locació 
 de   llums  de  bou  empotrats  tamanys 
 petit i grans, totalment acabat. 
 1 5,10 5,10 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 5,10 
 
 1405 ut Instal.lació  elèctrica  amb tub protector 
 vist,    segons    el    R.E.B.T.   inclosos 
 mecanismes    (   endolls,   interruptors, 
 commutadors   i  caixes)  per  deixar-ho 
 totalment  acabat  i en perfecte estat de 
 funcionament.  Es  recomana  la  instal. 
 lació  de  bombetes  i lampades de baix 
 consum.  Col.locacio  de  llums  de bou 
 empotrats    tamanys    petit    i   grans, 
 totalment acabats. 
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 1 2,07 2,07 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______  __________ 2,07 
 
 1408 m2 Instal.lació  d'aigua freda i calenta en la 
 vivenda.  Tub  de  coure  de  25 mm de 
 diàmetre   exterior  i  1  mm  interior  de 
 gruix,  soldat  per  a capil.laritat, muntat 
 encastat  i  valvula  (  aigua freda ). Tub 
 de   coure   de   20   mm   de   diàmetre 
 exterior  d'  1  mm  de  gruix i soldat per 
 capil.laritat,  muntat  encastat  i  valvula 
 manual ( aigua calenta ). 
 2 2,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 2,00 
 
 1422 ut Termo electric de 300 lts. 
 1 1,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 1,00 
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 1506 ut Calefacció    amb    radiadors   elèctrics 
 monofàsic  per  a  230  V  de tensió, de 
 1000  W  de  potència elèctrica i muntat 
 superficialment 
 11 11,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 11,00 
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 1602 ut Aportació  del  certificat del fabricant de 
 les  biguetes  del  forjats amb materials 
 homologats  aixins  com  els planols de 
 muntatge  dels mateixos confirmats per 
 la  direcció facultativa abans de la seva 
 posta en obra. corresponent 
 1  1,00 
  TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 1,00 
 
 1603 ut  Certificat    del   fabricant   d´armadures 
 d´acer,    complint    amb   les   Normes 
 vigents i característiques mecaniques. 
 1 1,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 1,00 
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 2100 m2 Plaques   solars  amb  caixa  d´al.lumini 
 extruit     anoditzat     resistent     a     la 
 intempèrie.       Parrilla       de       coure 
 termosoldat d´una sola peça amb liquid 
 anticongelant.  Tractament  de  Titani  o 
 resina negra mate. Aillament tèrmic del 
 fons de la caixa amb llana de roca de 5 
 mm.  de  gruix,  forrat  amb làmina d´al. 
 lumini    reflectant    de   les   radiacions 
 solars   infrarroges,   als   laterals   amb 
 aillament de 2 mm. de gruix. La coberta 
 de  vidre  templat de 4 mm. de gruix de 
 baix      contigut      ferròs.     Superficie 
 d´intercanvi 1,4 m2 ( 2-3 persones ) -  2, 
 10  m2  (  4-6 persones ). Materials tots 
 homologats per la CEE. 
 2 1,50 2,00 6,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 6,00 
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 2500 ut Fossa       sèptica       prefabricada       i 
 homologada  que consti de decantador, 
 digestor    i    filtre   biològic.   per   a   6 
 persones,   d´un   volum   de   2000  lts, 
 diàmetre   1,15   mts,   longitut   2,7  m. 
 Prèvia  instal.lació  d´arqueta sifònica al 
 equip,   tub   de   sortida   d´aigües,  tub 
 sortida      de     gasos.     Correctament 
 anivellat. 
 3 3,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______ _______ _______ __________ 3,00 
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 2601 ut Exitintor  portàtil de pols polivalent ABC 
 de 6 kg. de càrrega i eficàcia 21A/113B, 
 amb suports. 
 2 2,00 
 TOTAL PARTIDA _____ _______  _______ _______ __________ 2,00 
 
 



ACS_plaques solars

demanda l/dia 12 persones x 22 l = 264 l/dia

demanda l/any 264 l/dia x 365 dies = 96360 l/any

cobrir 50 % = 0,5

96360 l/any x 60 ºC = 5781600 kcal/any

1kwh = 860 kcal 6722,7907 kwh/any

1kcal = 0,00418 MJ 24167,088 MJ/any

Despesa diaria
24167,088 MJ/any / 365 dies = 66,2112 MJ/dia

Superfície necessària de plaques

Sp = 6722,790698 x 0,5 = 3361,39535 kwh/any = 5,87 m2
1635 x 1 x 0,35 572,25 kwh/m2any

Sp= Wacs x DA
I x a x r

E = energia anual rebuda 1635 kwh/m2any per 1 m2_ 40º inclinació sud

DA= % demanda anual

a = coeficient minoració irradiació 1 per 1 m2_ 40º inclinació sud

r = rendiment sistema 35% 0,35

Comprovació
100 x 5,87 = 2,22 > 1,25

264

Volum acumulador

0,8 x 264 = 211,2 l/dia

211,2 < = V < = 264

50 l/m2x 4,00 = 200,00 l/dia

segons rite 75 l/m2x 4,00 = 300,00 l/dia



Obra:

Situació:
Municipi :

(tones) (m3)

residu d'excavació 0,00 t 1014,64 m3

  residu d'enderroc Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 2,82 0,512 2,02
formigó 170101 0,084 0,00 0,062 0,00

petris 170107 0,052 2,85 0,082 1,30
metalls 170407 0,004 0,31 0,0009 0,04
fustes 170201 0,023 0,04 0,0663 0,18
vidre 170202 0,0006 0,25 0,004 0,01

plàstics 170203 0,004 0,00 0,004 0,00
guixos 170802 0,31 0,00

betums 170302 0,009 0,00 0,0012 0,00
fibrociment 170605 0,01 1,09 0,018 0,60

0,7286 7,678 t 0,7504 4,15 m3

residu de construcció Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,05 3,944 0,045 6,37
obra de fàbrica 170102 0,015 2,924 0,018 3,25

formigó 170101 0,032 0,000 0,0244 2,08
petris 170107 0,002 0,627 0,0018 0,94

guixos 170802 0,003927 0,313 0,00972 0,00
altres 0,001 0,080 0,0013 0,10

   embalatges 0,038 0,341 0,08 2,28
fustes 170201 0,0285 0,096 0,067 0,36

plàstics 170203 0,00608 0,126 0,008 0,83
paper i cartró 170904 0,00304 0,066 0,004 0,95

metalls 170407 0,00038 0,052 0,001 0,14

residu de construcció 4,285 t 8,65 m3

0,00 t 0,13 m3

0,04 t 0,05 m3

0,31 t 0,04 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,35 t 0,22 m3

si
si
si
-
-
-
-
-

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus 
de la construcció 

RESIDUS                           
Rehabilitació i ampliació

minimització
codificació
quantitats

tipus

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS:             

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de 
construcció i demolició
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IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

residu d'enderroc 

5.-
6.-

ADAPTACIÓ DE LA FINCA LA CASA GRAN DE VALLDOSSERA EN UN CENTRE HÍPIC

                    fusta en bigues reutilitzables
                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables
                    acer en perfils reutilitzables

FINCA LA CASA GRAN DE VALLDOSSERA
QUEROL Comarca : ALT CAMP

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes (veure detall)
2.-Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ DE RESIDUS A OBRA. a l'obra es realitzaran les accions següents

7.-
8.-

3.- Els materials solts (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.-
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Formigó 160 0,00
Maons, teules i ceràmics 80 5,75
Metalls 4 0,37
Fusta 2 0,14
Vidres 2 0,25
Plàstics 1 0,07
Paper i cartró 1 0,07
Especials* inapreciable inapreciable

Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

si altres
-
-
-

-

si

tipus de residu
RUNA
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                    Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

especificar
especificar -

-
Terres contaminades
Residus que contenen PCB

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS:             RESIDUS                           
Rehabilitació i ampliacióREAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de 

construcció i demolició
DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus 
de la construcció 
DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis gestió

GESTIÓ DE RESIDUS

 Els materials d'excavació  que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra autoritzada, no tenen la consideració de residu

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra 
supera les quantitats de ...

R.D. 105/2008 tones Projecte
cal separar 
individualment tipus de residu

no inert
no inert
no no especial
no no especial
no no especial
no no especial
no no especial
si especial

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants,
etc... i els materials que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a
part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors o
espais reservats pels següents residus                                                                          

R.D. 105/2008 projecte

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                            

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus
Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

-

      Els residus es gestionaran fora de l'obra en:

                    Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

ABOCADOR MUNICIPAL URB. MAS BERMELL, QUEROL

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  ( decret 161/2001)(3)

gestor adressa codi del gestor

2/4



Contenidor 1000 L . Apte per  paper i cartró, plàstics

Per tant es defineixen els diferents tipus de contenidor per la separació de residus a l'obra.
A més dels elements descrits, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

Matxucadora de petris -
Caseta per emmagatzematge de residus especials -

-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal.lacions previstes per emmagatzematge, maneig, separació i
altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau. Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les
característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord amb la direcció facultativa.

Aquestes instal.laqcions genèriques, s'adaptaran a les caràcterístiques de l'obra mitjançant el Pla de gestió de residus i hauràn de
constar al Pla de seguretat i salut
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DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de 
construcció i demolició

Contenidor 5 m3 . Apte per  plàstics, paper i cartró, metalls i fus

Contenidor 5 m3 . Apte per  formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L .Apte per residus especials

Contenidor 9 m3 . Apte per  formigó, ceràmics, petris i fus

documentació gràfica

INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus 
de la construcció 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                   
RESIDUS                           

Rehabilitació i ampliació

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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